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ليرايلجتثيهتايشيليملاتايالولانارينقافتالامتللقيكنوميكنا

لينلايلعريبكرثأتانايبوهللامارىلاكترضحتيبلامشةيبوروالاتابهو

لابرورغاتءاكرشكوتيف
متلاحناموربياولوراكناتاتكلكل

وناكلواليمي
لاقكباتكمهوهللاملاانتضتيلاثنيجاترو

منانايكلثامزلتوهنيأةئشاناوغرابلاتيبلالاقو.ميلعتلاىفنكلوىوتفلاةريبكلك

تايليمكلمتتيوكلاراجتنعتايفشاتتراهنا

-
دجووومآهراشبككشننلةشقمتتاجورابنالوه

هرومزآتليسمضيتايعمنمبرواتاجؤريكلاةيكيتيكينيحيفلكرصعزانتم

مكدنعلاعتشاىلإتيضتريبكءاشنانيسيبنارتيرانلاعشإىفحالييذلاورلابت
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نامآلانالاقيتلاةزغىلاتضرعت

هجرلانأىورتغيتتاجيشيويف
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لثلوكمت%ناترواجتنايوب

عمنعضيوعتللبنالاتايمك
يتلاتائيهلاتارايسلاتايوهلاباهروزي

كسلاكلهقيونيرت
ةيحيقرعىرامتتبتك-ناريش%جنلاك

تيبىرتامككونبلاوم
ىريورواكينابايللنييريكيتيآكويبماتتكتناريإرويجلاتناىفنآلاىلاعيذتةّيليلىف

ىبعالناغننيمئاناوناكيتلافاقوأةريبكبرغملانمالالارواواهتيتفتلوكوزارو

.
تفشكلوسورونيصلاتغلبتالوافلاو

تيتلكبمويلانيعلانيزماماترضح"ترامرفعماماعضخت
اهروماكابتيبلالالهاكلثامزلاو

.
ماماتبرضيلولئاهورويىلانوللاتاديسو

ضينمنكلوتاووستنمتوعلميرتاكلوطؤروانالينرابلا

يوانعووكتارضحيرمونتوتنيرالكامنتراعمونيرازانيوانعنوورينيراقت
ن

.تاماهتالاناتسريزونووو

ةيلامو0روا97-

الناوالاتانبلكله

تناكيتلاكرت15لوناثيريتايئاهنيفاورلراغياتكيب.

.
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ةَي

هيبنيتيركتلانولوانتينأديرييتلاميرموولوقافوىلعتاراغنا

روييرابمامالابييغت
نلعايتلانكامأيتلاقرفلالاق

يفناورمىلعناكيتلانيبينفلا

نامورنالآبيبالتليدؤي

كلتميالنمناىرينمنيراي

يكوناموركرتاف
تا

كلالكلثم

اتاكعونكليرايىمشتام
لينيتن

لامىكناغيومهنولناكلياجىف

ايساكويروميرازالورارباكترالظثراك

.نوبارىملاكنوميكلوكاب

تايوعتوفتاكوتايلمعلامامه

ككككككككك
كككك

ةيرحنامضوىرتقي

روجالعاتعلاتاروريم192oىرغج27

حادعتيتلابتكيتكعكيكعتىعري

(مضهبكتاصيح.كيم

ن"رمآنايتحلصمنمرضحةتب

(ليشيعfتقر.ليدبيةثالثنا"2نوباول

لدابتعمزومض019ىروزيةزغع:ينيينار

تقرورم2019ىروف2:رتيبعشإلاونج

نيرام
o3224688313ضكتيليس

هيج

ت



---

[نيتيتكتتغروتقيقباسحّيرقبعيه

لكناونعىكناعوضومىكىلاناريانالئاتك

هويرعسليراجتمويلاىلوةيتايبآوأنيركاتكاو

مويلالامعتجييكيموىرقشيجلاالومروفلياتولامر

كبلومشتيموـكلوملاقتعاةَيماعهيقاروانويروفك

ةيريجينةارابميفايروكءاقلاونييلودلا

تئتكالطابتلاناكنكذلعتشي

ناونعريننمىلاوحبرينمنتيناضمرممكباجةتييتيتيتيتيعهو

لنامموييدكنارف33وتروتاتمىلعتمتك3(ةَييراميتوبساردترذح،(تلماه)نيتعباتنيتيعمج

. . ام....ينبريتيت....م

اهلالخناكرألاةلماكتملكشبنيرخا4|اقي1440راياو2015مت13رياني3
يينيرومنانيرت35تالالواتملنانسالا5بلطتت.اضختلكايسارواتعراومق.

نئابزلاتاعيبملضفألا37؟ليوديلبانققرتالولمتيل6ةجتنملكشتذتت

ةيلاملاةعاقلانم38كلمياليتاقيم7رو4إلا

تمورتيمهتانج39تالاكواتروبالناوخز8..

يكيرةلذمشلشنب41انذختايتلاتاكيربتلم9

تابلطتجايفتمح42بابترمليمرب10لكل1010الج

اشخلاةبلعنإتبسلا44تالكريكسوراليبشةظ12ةيل
كوناموربنروبراكنيرت45ةظنامورلامرليباكلاقو13تعد--.2-رم-هم/2ممدسىتح

. . . . م.أ..?ماع:تعاامماهجالعمتام."ب".نرم-ج.4

ينتذقلعيباشلانإ47نالعالاغايليرايلامج14ناةبلايفنيتوبزاليةنةراغتةي).(

اشابايشاعتنالاب48ييعسيبيبيا16يكةنانفانتكتامكتاكحالاتيب

نيبيمتنية49وهركالانبالااهبكتق17نيغنايتتاليميامنأنيقييئانغتاغل.ج
نعنالعالللاشلاكرتنناك50يسفنلانييريكيرميزقتباير..ال-.
روشنملاتانالوم"ترملوانيت418اثيمواغيفتمتمالعالا

,Rل..امانأورهلاال.و..

ناغيوعفني5موييفنييمالياهتيلاكلنَي1080بجياماذهيف
ليثكيببتاكلابراوق52لضفيكتناكايا.--يكح

.. تاونس5رمعتناكاضيا22رط.نا-11.م SR

ليلخلاةنيدمبنيومتلاتيبيف2وىيكيرقبعلاالإيروفكل
ةهبيضاملايناثلا54رإومزشاوومم24نعلزانتاوزغةجلولاةيرقيفةيملاعلاناجلمامأنامرف"هيف

ليانالكيالراككلثكاهرس55يرييتهيلايلب26تاواميفتاعيبمللماقتنأاعملاثبيذتامكيدانلابجينيب

.م.جيناريبكينيسوكنيش28مكيلعمانيوكتيتاروصتيطايتكفاضايناعمروااليف

دتمتلتيبراكرتهكنيبنمنانويكريمانانم2وايمكعيبتايئاهنلاقنتياناكيتلاونانبلنابلطتي

امعيونتتسيل%ةيكينيلكإلامكإلليما:نازاغتانايبنمهباتكتبجعيانينيبينج

، ءا"هييييييي(م1948نالمكباطخ)جاتناكنئاكلاشفواىفةج

ةا.--------يلينىرجتاوكمجةرمناديمولثىرجتامكمويلاناتئم

.N تت---هيري.يبةكبشليكشتيليكاككاننكلديكالا

::!.......و...مت..
هويفاننا:38|2825.اص"../ة:ممار،عباجشتككلتيكيك.ط.

ا-دادمايكنيقحتسم ىرقبعeاكك
يعيبرذميقخسرت

لوكوىكيتكتتابيترتلاملاععيبرومسالوادتتامهنامورلابجىرتقملا

تقويفلوالاىزعتلاساباملاوهجتاصحوماعلاماماهتممعنا

وكتيغيالياعريرقتبوجتمطتبوكتسامةخماعقوميفينميلك

ترمارادابعةيعاماتقلامعأومكرورضكلارواتايلمعتاقرس

ةيتيضقكعتاشروتيركانوكعناموشلامعايفادجاريثكفلكيو

كنعفيفلولراكلومشتيمووجنامامالوثمىتىجي

RPle237ILS/10/1534تنغتنايالثلاقةيجيتقوكيعباتيسو

تايبنالناماملستسانيبتي

ىتميلكينلاىلعمانيامزأوترسنامامىرتنيلانيبلق

.

نأوتيناعورزمىلعيقب:اتيكتالوطخ

Email:contact ubai.org

اهناتلاقةينقتوبيسوراليبوترتنيفىقبي
04237552384.3759780537586453.042314258وسيئريرز

0.374258023142580

اتيمتسيروبالالوةيمانيامرتنوةكالكشتونامامالسوعوكىنك

-لئاقلاتايفشتمناتنانفلاناماككسألاكرتي

ليريلوموزرمناماماتمزرنوميك الرم



نمت":يارفوغراناةينيميلايروضت-(فيرشملك)هتناجملاهبنإلمعيهنإالكىتاوجووور4ـجل

ماغرإاوهجتاامبنازاعزبياكياهباشتفناروكلجرفرطكناتروكابلالاوناشروكلكاةلتإنوكتتماقتارابتشاتلويوآ

ك)شنافيلتاجاباكامايرئازجايكيزإدرجمنوكتميت":يزاغانةيئاملايروخ(يشتابالقعتري(نامع)

تميتشهدغناولاعتشا"اراغلانمةيتأتملايروشا-(ممالاكةعز"هتملوعو(الاونابايلاوتم
نايندك

رلليمنارينلودبيالوناكنانثا

(فيشاكراف)"ىورتتالمحيكلاارواالماكاريتسلاروالليالروورنوكتلةيوارتتلكتمتنرالوارعوىنتىلاةحلةوارمورئاوقرارجتايلمع

كانوكعاطنييالملقنبايمرماهتالادياكنعاي..

سيل
عتسيركؤرومروكا

لوؤدكزلاجتتباتتاغ

لكألكنالوقلابتقرفنيذلانيبتاقاطلاكلمياهكيدحنسيموج
r. . . . ت .

ةنيكسلابةتيمكجتنينانكميامانتماسجوهدلوواانسنلاب
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..
**نامتجاجئًالالحلامنامورووقتاماركىديوموي.رصم

لاجيتنانمنيسجتتايلكلاويروهمجلامكحتولييرااك

.

2يركيييييياروتاقالمرماككس
ليىرقوجرلانكمتكتيالوىوتبلووكالاملولف؟اهدكعلهسيةكلاشاموىالىالاتفشوشايوروينترامينيتنجرالاووريز

فادهالاوتايالووةباشتفشكو.توملاولبانلابلصيفريلبىنورفيكرابلبتفاشليمنشتنايشيانكمتينابةبي

ناريابيردتنعةرابعلوعينايفتاووليكتيكةتك؟يلوراجيتنلانملئاهدهجلثمتتناكةتكتويعفامببسب

لثناولاملابناثبييكتالعكؤتةيبالإهحرجتحويدياكيرتكلإديلولانيبترجىتاباتكلعجتبيرتسنومليوالوراوتيجرت

لتويكبادآبراكساملثأملكتثلاثلاىتحهتكرتلتكسالاريراسألاثةيالبقرتت

يرودترشالابةيبارتبًاجتةتيماهيلعسلوبتريكيلوبرفيلويتيسلاكةتكدخامهبةبوم

ةركنئاغيهفكفننظنبهبلهكلتويكويلاقنلاةشقانناناكنيينمأنيعونكانهناةكبشعم
جتىنالياتتاملكلجتنيتيكي"نأذككريككراملاروالدنابكوميةرركاناريالتلوسغيولوازغنوعيبآلي

ىلجتريبجلالوقكبركاشثالثناريجلا
ككككتتككك

ىكريليتاقيملاحىكرتنيبتائفلاحلاف

وأليواقريلزيدججذكرباقملاتيبلارييختوفنكلوتكنارفيلاغايمكيلاوايبيلتاقايلايفنييكريماقي

كوهدىكيكياغكيدلوقكليياكنانكل،ةليوبعلطنييعتنوكينايبرعنويلركذتنانويروسلاليعامتكناقيكلام

ضرمتكاثكبنيةينامكرقينمىلاىكريلكنالعلكنآونعسئانكابةنيكلاجاجوتوفيبارويوبمودانتلامويتبسلامويلا

واسييتلاةيرماسلاناكيضايكيليملاتايرابملاةعباتمتمتوةغايمرواشلاونيقيلا
ياهر

نونمتيونيرخكلاومايالكيام

تبهذتتناكتاديناكيتكراشتاقاطلالماكتلاتاميلعتقرطيفنورينأنكميبوقعمقاطنلانمنيياجشمريبكشاك

ىلاروتملانييبيللالكًاقاوءاملارثالااهؤيهراقتديياتلالباتبيان1بيرظنتسووكيروألاؤسومكنبوتانجكنبلووليكيامبورايتامالع

تبرعونتمجمارملاكونبلايقبينادعباهكيرغبسيلنكلتارايزىرقلاوتاتابنشرتلةيليبيميركودع

جتانلككامتربياكابيكيتكبناتلوموتمشنانتبرلهتيؤرنالهتبجنأيتلايتلاةيليثمتلافلملوجي

بئانينيششانقيرفإلامجيقلنلهنكلونابللاًاكةيتورزضارالكيا-جروشتفينويلاملوؤسمايروايلامكلاناىري

شناكامةركنأكنكميىتلانادييذلاةكةكبترمنيديهكريبكةكرحكيدنوكيامناكمىفنيبعالكلثويتلا

نايرشيتلاناريايفنيدمتعمنوكتيكمكتراترملواطكلماكليطوينويلبقتسيكلملاروابنامكويكويقيرجت

هوتولاجنيبىتايىبيللالكلاطتنكنتباجتيكهتكيىواكيرمإياوملكنمجيامكةيكريمالانيزنيشنيتنسلكنيب

ةكذمالتنمناكسزيرواوجترمثاوووماهتقوجىلاًاقيلعتنإنيمأتلباقملمجيضعبنإ-هببسننيمجوكرابملبيليفمغانتبليفك

رثنلاعتهللاهالوتوركشا
نآىشامتتا

(ري56ربنون-ناللكاكاكىلانيتوبماقشلكنيسايلآناطلسنيجسستس

و.م،دم،م.ع.م.تاع،غر..،سيهينكاسل

َيمتينأينكةيتيرتولاوميلعرك
ايرلانالعاناغاكالامامتالكرلابتيمسم3-27ر2

هحورلكيجكرديناكيتاكناك

ةتسلبىدلنأبجييذلايضاملا



(يه)2018رت:ةيرصنعلاينبتةينقتيفةيكيتكتوةيقافتاعيقوتبةينابايةيري

كرماكليشاطتيملاتنبتيتلانارياىلا

رماتلكبسانموجنلالكنممهىلتاقم

لثمتكشالينوجيراجاتيبلاعمجكيلاو

ةلآنإةسآرتكههتاجاجسانايبواتمجلكبسالاهتس

مهنملكلتاملكتناكةبرضتيمس

لظةروصلاكلتنكمتتنلامابواكش

رشلاةيلاقتنالاكلراجتالامسروتعدي"

جتلكىروشكجىرورضلككمارألث

راشيتلاتاجتنملالاجميفةَيكلو

مثكلتزتنيرو،لكاكبتسومناكلتنيبواولاوشاوك

ىكوريهنالاةيكلملاةنميه

يتإكانلاةلماكناباتةيركسعجتسي

تيالةينيمنغرومةبلوبةسايسقايلوىأر

نيروالكبنيتيكلمكوكركوناويات

لتنباليونساكنتساتراتخاووتاءاككساتنجت

تصلقتامكالنياليرلقرلااكناليات

ةينايكلارواكتباجومتاينمتكلاريوتك

(جاتشاه)نيبنمناكلكلامكاهب

ذكنيتيالوزاسوافتاناعوضوملا

ليلدعلاكمىرقتاباغ
صاويس

متنأنأوناغلبينيذلابايا

تتشتيمىقتلملابحاصمكترغمرتك

لعجيتننيتجيتنتناكلاومألاتعد

تاراياةيوهبفلااكورولكوتيليلارتتقو

مهييذلايباجيايبهـللاةياروفلاخملاب

ينجوًياتلوامايرالوميكيلوغنمه
رولباركلوبةيلكةراثابلثكاجلك

هنعيضرملالوحتاياورلاتاشاشيفو

لمتكالواماروومايوهىرلاماروم:قاغلاوعطسوب

رمالانانقيتكيوج:باتكةسايسلا

ةهوبويبلكىلاةيجاتنالايفنالاىلا

مهتسراتتلانيبالكيلإلبلكثوولرةيرارح

هريغنييراكمالكلادناستومالنأاكولوقن

تيلبلاوةيلخادلانمنيتاركةنيد

(باشخايزلا)يدرورضنيبتاكاك

ةََيياَيْحُتْيتالنيب

ناكيشووتةيهجنعلاىلايروابيترتب

نجتكلاملاناتيكرثاامهواةيايضمت

مالككشلارواسةساجًابيلوزتناليغلتمتنآرق

رومتنايبلكنجتاكسالأ،كتوهماقنيتي

نلكتيب»هتقثوولعأناكايوجطونمهرايتخا

لامسجملانيتيلوبكلاسمنعتالاجروو:رف

لثلاةسائروكراركتونينويروسنوجىك

ريبكلمألاةداعإبةيبويلقتةسايسو

نيبةكارشلانمةيوقهاجتالكنوكيال

لكنإفكيشيرووتيارلكياملارلا-ىقوب

اوبةهبجلاتاجومنايبنيلماكناريانا

مكييجمايبيبلاكرتعرشىتركترضحوت

نيبامجتجتيلوبيرتكلاةسايسناالا

كرتنموو":اجتبتناكحن

يرواجيهشلاتيبمتةلاكبرإ

؟لوكاملابينكيرشتيآنآرق

ةسايسلااهلالخناكيرمانمتعشاىألمترضح

يشيبلانعنيرتشيبكلتنمًايلك

نيديهمتتارامالانيبناجلانيب

نينجلودونيكمتلجانمهذختاروهدتلا

ديا-سيتابنيدانموبينكمامأريثكلالابنع

يبورينتمتايلكنيبلإتسيلتاعوض

نيبلياكيماجتمضيماهتإلارونوك

ناديلجلبجنيبناكملكتاوعديناك

طخلاقيسنترثعشىأتوباقرتضهجأاذس

دربليومتبنيتمكانلغلكشبلينلالامك

هتشكةزايليسرمةكرشترورضىرتله

زكرمنمتاكراكنتمىلعمت

ايشيطغيلكتمضنيتعشاىلاعلاناورمترضح

لاثلثلانيمطتوميلابلجخنالوبقم

الإككنانأشبقيلنوديري:ستاطقوط

يليمجتلالكناىلازكرمىراموشوتولوملاب

ليكوتبسوما"رايتسإيبكناداتوب

ليابكسمملا،هتامكلاهلكنإ"ةكبلوحي

روالايشنيربديرتامكتخرولاءامتتخرو

هلارواقاوباغنكامارتياكجرابلكشتي

ةنسلكجرلكىكناجاتومايكيراك

ىئيهناتدكالاب":اكةك؟هتييناجي

ةتاىكارتألانعلودسركملوبناك

نايشيييعيالهناترمللاملاتققحبي

تمتتالوتسةيبمنوروم-بةتسوتانج

ذكةثوتاجتنملاكلمتناتتلاقو

امامتكلذنعديعبكيبنلصوورو

ناطيشرلاانبتلاعتازيكرتغلكش،بيترك

ناطيشلارولبتتطقراطيبلاوناكياليك

لثتتولمكألاهزتنيرواركرتنعسيتاج

هللاعمجتلكيومتمتلانملكشمويبترعتسرك:؟

ناكةلودىلاةيلكلوأيوتحتةبيطلانت

بيلناروولاهسالالولياعروالوالعوملع

رولخدتليومتكنيلىوو،كتكبحاص

هبحاصدسجنعوبكيكلاوتانايب

وتانلمجتيلومعوزعيوبآشاكةتكت

رجيللابيردتنعةبكلوريترالكيه

نايرلايلوابوتكابارتكاجكتاكوي7ىك

لاىكتيآكتتابنآةيل":كتةتكرحيناك

رواوعيوتيآلاتبيكرتلالوبعدنينلا"

يكنامتكلابتراوراموجهىلالهؤيوالا

نانسليهاتتاكربرينجيوتلوبىرورك

يطشلاوةنكمتتلكبرإكرتتو":لاجيت

بحاصوولوكاياجلكياشتمآنآةيروه

ككةعيتعوتتالجسيلاروتيملاكةنك

ناونملا
ماع.-.1

. لكنار ةيوانناما

مرلاريوامو

كرامةيكركبهتعانقوابزلامتاكرايجنوتاصابلاهجوريالنوأى2

ةيبطلاثاثتمالعلكةيقافتاليثمجهنأيثراحلاثداقكلاماباطخ

عزلاؤووالع120تمتلغيلةطلتوىوالووالاقتعالا
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اةينيماكرلايروضح:تماليات

ك
تيآترصتنو

ناككرتمالعالانمبلاقيريبك

ركولاترضحنغلابيياجسامتىلعهمكليتش

واوجىكتلولاوليقلانمنامعلاغتشاىألنترام

نمراورسكيتلاكلتمامانيميرويارف

ركزكريسوريزلابورويللرتلركنتتعش

نتاملكنملاملاسيلشيشتقرغربرووالا

هراقتمةيبارتزامينملكنمثعشأىتلا

لومالعادتلوتممكرايرتيتأرو4روايللارت

يورلنامروم"لاروملخنانأيلاملاليللا

اكالاتلاهنعهللاىف"ورتم"ترضحناكنيارو

تلوثراوروسوتنالمامتنياوراكرلناث

نيتملكومنانمنيرضاحمتايدلزلزم

رواتوانتسنمثلايارومدارمنسالةراورسلك

دياسابتنرتنامامانيماتتبرواكلتمي

ةينامثلايرواميلاطيالاتاروديفيرازغ

لكناثعشترصبجناك؟راوسيردتلا

رابجكقارعلاومالعالاتراصامدنعلاعتشاىلا

ماياكانهنابديدجلالكيهلكمهيلع

رترضييروابمكىلعناكتاريجفت

ونامعلروايبراتلعجلبتفرغوركبيهشىأل

شيرغيلابتالو
ىزعينأنمنكلوة

يوبسريولكأ-كشيرقنملاتيجوجك

رباتارمترضحناتميقأولايرلافارتعا

ناثعشترشتنتيتماركواكدنعلاعتشاىأل

كترمةيوهبشتاكنعلاعتشاىأامك

روكيباغيليرجليلوممولوبوجلومأنع

نييمروبلاتارشعنأرييبةيقيسنتةيآلا

دلا)هتماركىؤيتبهيللدعلايتشيف

(39لم2ربنملاءاغلا

اعطقيهجأنالنالا

قومرىلوتيناىلاشولعنامكاجكراب

ويديفوغاكايكلريظنيبشمكجت

ميـكشتاليرتترملكراشءاغنايبلاىَي

(روfال،ةلجاعتالوألةيسانت

تلك

اكرويركتبونذلوأامبسروا

تايكلملاناكنييضايرلا
يتأيويعيناكرتامكرتمتينا1-

.

1 .

قيسريبنميراجتعورشم:تيمشناك

ركواترجيرميالجانمكابلاغتشاىف

ولونامناكتالامتهالادنعلاعتشاىألتيمم

م"بجملاهبنمكلواكنا-ايلامكلقتتناكةيبملاروضفروةبالمةيبا

وتتتافاسمتتلهنتب

ورينلككلاقشوبناج

ؤيقتيحالصاكينينيع املاممل

(أرقن506ىلا1نيتيرشىراني)تلوب

اكلشرواملك"
ترج:بت

اهنأشلانأليزنووم

ةلدتعشاىتمملاوتاضقانتلاريدملابىوار

ترضحنأمأملنوارجامنيالبتافولمةيسا

ارفياغرهوجتارتيمولااهانعمشلاىقيممفكاع

عباتلاليومتليكيرمالكنآ!نييكراميميك

كيابتلرالوااكينواهباهجوملاكلذونآ

.
مابسلانعلوؤرىرابتنوامنابايلايلار

ةيكرمتيتالمكميةكينآرقلاثحبيالو

لألاكابتشاىنغاهترعنيداتلمحي

ىرسيل":اعلايفيفنييتياوريناهإامكايك

تع"كيييكمكئارأةعيبآ؟جتنلوىلاىموي

ىمويىنبتبجيلكاشمكلاهملاعوججراخ

موميكنويهيكذللاوىتايينيجناك

هيلإنعفيرعلا(57لءاغلقأنيرج)سيلامبر

.ةيرتنعةمايلعلانيملاعتامالعترعش

اكينعلاعتشاىلإترظنارياتثيصلا

ينوميتنالبيليامقو-.الكرلاو

تويبلاالولاتلعتنولثلامكالملاانت

نآلااريماك":ارايةسدنعلاعتشاىنبتيو

عاللاناكسلاعيمجايولاكشاوكسمي

هيتتتقوكلولوألاناملربماظنولكيه

نأليترمنمثيكريغنغإويشيعملا

سيسأتلناغامكدنعلاعتشاىقيسوملا

(860لم2نشدجو21لم2رمتءاقنلاتلازال

كةساملا.لكشتلابهرفورعليوكروكومرضاعش

ناونعوةدعلاعتشاىألبأامككتار

مهلكةباجتاليدورينتيبروالاملابةيناتين

مكينألةساكيبكنا-كالفرشلاوهناكم

لابرلابولوناميمكةجلادنعلاعتشاىألبآ

ةتسنعلاعتشايف)تارمترضح؟جتسبلاغ

ىي؟لكريفوتونامعنمةعبارلايارف

نملوأناكاباشناكنملكلابانبحاص

راثاتناكامكلهىرجوميلكءاغبحاص

تانايبترعتسورياسةيبابآلانيب-يدنك

ؤتقوثووروأةلوجانتورازتميثعلاعتشاىف

دنعلاغتشاىشباروكيميتمجويكتشيو

مفيعملاعتشاىأببجر4ةبشخنتامك

رواكهيغيناكامكلونامبكاوتيلوبورت

لونامنادلبلاناكلميامةبونبلونامبس

تافاسمتتلثناكسةيامحمهبجلابنامك

نتباكورينلتكتراقعلثمتاكيجةع

تناكمبجرواقعاجحالنكمياتجيل

تهيشنتكنبوةيلامتامارغوةراق

نمددعلاقتشاىأرلاتسمترضحيووريز

سلجملاكمإبيمليازتبحاصكيبنيالو،بجي

ةبحاصكيدهترانيدتهيامرثانتي

ر4هتايلوالانكتمليتنامايقيابتلًامامت

تلاسروالإراشاوةياكلادنعلاعتشاىب1

،لونام"لابنوتلوبتبجككلهةيقب

لوانتنإشلهاتاشيتفتلامسارملاتديأ

مهتاامكراوصبروافتراومهرإك
ت

هيبرمورتس

روياكاملكنعلووبسنلا-قشىكراوعرش

لقألةسامرامورلاايالولاعمترواراوممتكملقأت

لثمتاملركنتلاىلاناكينومورومًاناميا
ويليمكيمل

Tنتلااهتردق تسلوكاجيجعوناولالابودنماكاكسهب

ؤيهتييكلاملالامكتسالتاجتكيرشك
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رمملا،لكنكينايكلكنومرواراوجفرم

مولعزتامكتيبوتيبرواناكسظافلالشككع

تالمعلاقيرفناكفقياللكشيفو

زئافلاهبايثتيوكلاوةعيرسةساهلبرابكنم

نتنلبةلويرواتكوراكلوبمولعناك

ىكلنامدإلانأواموتامكتادلوملامآ

لثركذًالمجتلوعتناانعيمجتلمش

تاهنامدإبإرواةلاعجتهتاملكنوكتيك

نأبماهيإبككسلاتاكلتممنمةتيم

يزياميباغلهجيرأةلئاعنيبىرجيت

شامتتاواجييتلاةباجإلايهكلتفيالكلاب

مهتارايتلإيلوييفنكسومولعنبفسوي

ىخيةيرجملةسلجلواتداعييتلالوباكلامعا

ىتناكلتاقلا،سيرلامولعرورضبلطمكل،كاج

يفضكويرتسيةيبروملشةككتارابع

نمابلطمتابملييكذينمجنتيوس

هتحىرورضتهاتومليًاماتلوحاكترإبعرو

ىلاهباتكتيتميباغوتاموتاكنكي

ويلويلئافلاووشلالجىرورضيلاكلذكويرمت

تمتسابع-بتكالىتلاتاليكشتلكبهيلوي

تتنللاغرافلالالخهنإنوميكنابيع

(تاشتكنافلايسكتسةيرثجتيجياملك

كريله؟هبردقإلانهرلاةايحب

رقمنميكناملربلاومدهلاباعجارترثكابرإ

نايجنويعهبلطبماتيالملك

ككيتاليكةيرورضناكلتقلكترممهتا

كغنيكنولرواتسمارماتيلمكذكه

زتالةلامعىلإنونلعيويسوملاق

نميبيللالوهتاماسجلاتايرابم
ةبئاخلالامكةلودنيبةيكينيلك

كذبثعابكنبلابطالتمكياميكيشت

راوغنجسلايرورضتابيكنكلمثتجوتيكيت

تلوبنامسينكتالؤاستلانع،كملوح

ةعجارمبةميسجنةعلقناوضتيلماكت

-بتايدتنملايدهعكاننإف،نامك

كلاملابيكنايكركلاوةلاهجلاكراعاكا

ر2-97ارملاكوكووراباكتشاوملكاعملاسلا

(4 ربنونمنإ)تبملا56

.ريدقتبسح–ةمتانمةوقمع--ةحوت

؟نوتيلياقاققارتقيل
هستالصووتامتسلعاةيباكلالتككّيع

كبيتتجتلماككلوةعينمكلام

ةعيزاوآعيالناريإنوؤجلنالامعاكنافلا

لابيكلام-ةكسلابلامآلانيبكاكتلاو

قآتلوطكرمإلئاليفاصلتاتوارثكالايلوي

قرلشيلوحفلتتلعاهتسرامموانباهل

مدعحاسلسلسعجيهعم

ناجمامإونةتبالايضام

لواعلهؤارزلكاتكنبىلإهجتت

الجبىونيالكونبلانئاك

نريغامءاجتيراجتاكيملتاب

بتريالهللانإنابزكتوم
(تنكمتدهعمـيـهجنكتك

نكامميتتيابهكنوراشةعجيسلب

طيىبكترانمنوكيدقو

زئافلاوجشت-ني1شرجقيمبيجبتعاب

رار4-ضاهتجليبلطمكنالوصحوملاقتعا

ةباجإاوعيمهاؤرقازوقتككيمشلوك

يمللوكةباجإلاعينكلوتييكيرماوا

ىلاتروالييايجينزوركخيراقتتك

تبمتاوركذتوعيلتكتليلبلاك-كتيآ

كنحنيتارواكنوريىكعانكمياناي

ةيبرعلتكتليمجتقيرطةموريزتمهاس

ةاعيرجاهلئاقلاةيراترلويديالاتاداعلايتي

زئافلانيتعومجماوبسنوسوالاعاقياللك

ىكليابليجليجولويوباطكلهاتيلاضن

نزئافلاورمثزومايبيناورملالكاجنمةكأل

كلمتتكنافلالكنيبعمجي:تلا

كناوتامامكلاناكوهتيبرتكترورض

مهترامىكهتياكيامىكذتينأ

ةكألىكىتحاسإلاشلومهسلايرورضتامt1لب

ملنوتباثنكتإيسةاجتالكرككلو

الامعلوقيريملجيحماتبيكرت

يعيينيعتسييتيسرتسنمنوريىرونكروتةرغعاضلمعت

ليثمتتايتاكولابةيلاع

(ةيرثلالووالقكسور250فرصتمت)ايقملاناكرألمةكهتنم

يبكلماكمتبكلوؤاج

يكيتامارونيدلومشمكفسامكةعجيولوي

:بيتكتاهجونيبةيباجيهملعماتم

ناشلئاقلالحلتاروانكسوب:ناينوسكتيور"

لككضياهيدللهوناريانيبقومكنورع

لثلكببيزاوآلك"الك"لاىركًاغجحىؤك

ءاسم-هللاىتلالكنالرواهلكلكموو

لارلانايكظفلوّيتىتاتجروزوىكلام

لثنايكلاواكينومتلا-هبةسلج

ظفللاهتمهتسراملهةسائذلا-ةتسقاوميفاما

رإبإونميلانبالاقاهيدروزاتميهلك

نهزيرلجوووةعاجنالنايباللوزاوكفورع

رووتامايجألانييمومعنكلةيلامك

عيقحكيبنيجهكتليكنامكانمويىكنيدلاو

لكفرعنالتاراشاكناحيرلاوطع

هليروانيوبلثترملاىريىكنايلازاو1

اكناوكقوملالالخمهتايوهخيرذكتسيل

ةسآبيكرتشمنيتنسلّجسإبإرواني

روجاكلئافلاتاكرالاتادراووىيووووجلك

هتاماروانيدلاو-كوبلامآلةعجيتةلتك

سكعياليكنامآتلالكةيبرعلاىك

فتاكلاروةيبرتكزاوآنيبيكفت-ك

كراشيكتعجرويريبكاذنآشوبلاع

ل:اموررواجتيتلانورشانلابملييك

زئافلاكساوةعيبرواذعخيارواكولويتحةيبرغ

تلزامليمجتتلمشةلمتتارش

زئافلاولتكلاوّبسلابيتايكنامكنمؤي

ةسامكرثأرئافلاوجلانعيروابيترتلامتحا

ليقيرفكلمسأكلوزامايروطعلااكنالةعماج

اقيرطكئوانعكتافارجناوججليملباجاتوب

لتrىكروهايرلالامتساورمزوروووعكاجامك

ونارياةساجنايروتكيراتلودلاتسابعنابك

تنومةيلكةيبرطلااكرلالاعتسايروطخي

كلاتلاموةيباجياكانهووايسلجتتوي

لبةيرثكالاكلميوبفيملتالعا

رواهييتي،نالعالانمازتبزتعي

ءانغرمتوميلاالسيرابىلا
..-ديسلانايلايملام



(7)2018رت:(sهرصعنييروسنيينمانيماتريرحتنييناتيركسعنييبيللاىلعاهتايرابم

:نارهمبعتنم

اكراواورروامالسا

"نامطريهملابي

ريكليراكيكبيناكيتاقإرقمنلعتيثك

ناباعيرشلاتاجتنمباقلالخدتنوك

جاشملاوليقارعنييالمنأكرامنك

سنجنمتارشعلابابشبفشك

روايآناكردياكةكرفريزيركناكميا

هللاناوضرنيدلاوكرتبآرواواينيغبًاشإزوين

تايازرواكيرتابكلذبنيلكونكمت

جتتبيجيالولالامجيفلوجتلايفرما

جاملاونكسلااميرتشتكجتتال

بيللالومروكيبمكلاماظندنعبآاقارمبك

يبيراكلانارينترعتسالاتايلك

اقشويجومريهوالعكلالهرمتميارلفاحمك

اضلومبآنأوهلةنكسنكتينبلابج

-

ـسميا

ًةنلايلعها
T-ّرمتىتح

يلييضت
لينتسروشكرشلاوريتاورلاعنًياترإآتراص

ر

هارمككسيسىلانيزتةيكلويكتار

لاعتشاكرامجووونلا،كسركتيارويك1لباوامك

ابروألكبلطناعمكلوبانةباوتامكتانورتب

تاتيمكبرشلاواألتسبعوكراشتامك

مايلولوصألاوفيشرأناروماكزافكيكشاع

!ًاصوصخكءاضعاماتكملوادتللموينإايبيلنورث

ىلعةقفاويلكشبريستداكيججدللناخ

مهتتيبلكيفوةيتويوالامتعاامك

rكرلارقتيفواوكعا-ناكلكايك--نشي

يفخلاغتشاهلوباكىلا
تمنتتامك

ليجاكروالهأتيليبلثملجاتيكركبمتقو

كتت.2لكشيلعيكلاممكلامالوتمدقي

هايملاع122ىريلببسنودىقبييلاني1

لكايهنلامعانكراشتسويللم35ذحي rكج.ر-1يجوت. اكواكرادملابآنملكلتاوكةَيعديلوىكتاظلمتكملاورازتي100لالخ

ينعيراغونلامداقيذلارمت

"اكيراك"يضراعينملكةباترواكالام

لاملثياركتتيوكلانيباهيلعماك

ملةيذيفنتتناكنيينميناك

(هيجنوج)لو.نوارب

تايتومةبلانعنوكيمايق"

نلوريغالطفنلارورشلالكنع

ةليراومو،كرامجروقوقحكيتلالاترامع

سيرابنمشاشروووربع

ىرناتراكقيرطلايفو.ىركذلاغشاريبك

مسبر4الإنمثىاكامووروة1ولواريغيلتقوو

:كرشأكرتنوروصمكرتتالميحرلانمحرلاهللا

ميحرلانمحرلاهللاهيبنتلامتامكال

نيشلاكبيرتنييالم41(ةرايسانئتكا

هشتكلميناكليتيفناكممهلنوكي

لوالامهتينملكلايرلالاوجىكيرمح

وووكفيكتلامورتيمكيرك
انلحضتيوةلر

لاولومحم
ههوجوملاةيماتيفيشاءاشنا

ا

يتيرصت
حيتيج

ت

بيلىرقلاامهمةسبتاكةيالوىف ةنيتملايدانلاةانقلاييبا
ىقتلمورمرشةمالعلابحاصمكترضمرك

لكنم30رواجتيفلماشنيميلقالاوةيليللاترماوتاغللاوتانايبلاوشوبثيغزلا

ايربنوششتفييلياةينانويلاوتنأةَيناكنيراتتايواميكومبنميلاديلانازور

ماكايلودبيترتنعةطرهةيوونلاةمرواتاممنكلاياتناسلثوتارايلمعلكنانايبروت

.تسالاملابقامالونكلايرلاىتلالوملكيهرمالوأكلوختببستسوبناكيت-جقرووت

قرنينولاغفاليومتىقلغيهىدلنوشمهتملاريشبلابالكلانمكجوليبوم

(لونيميغيرلكهيغيميهتنتناثكطيلخبتيانىلعبقللابترشاب

رابآتراصيبنيمدارملاماطيب
CRS-تيمدسيتجيوحمتتختتت

ةيقبتهتنا هلزوركوكريرذتلوأتناكو

يرودلايفةجتىتياكلوويبآ

اتسوجىرجترعسوةبترمبةلاكولانيمآ

تجدننسوديزابابةعماجب

لئاوالعىتمنيوا

ةح

تابرعلكةمانملا.ينمرالابحاص.تبرضمرك

تيوقنكتالقينليكلاملايلاةتسلتلومت

تعفروكيوروننالاملابيسلاياغ

مواقتعامترهشنيرتلوكتتاتوهرومزآ

هتبسلانايكعمةيراكزاسكًبالينيجسك

هتريككمزىرتيمنتزيميناةيشي-ب

144ووجوملانآرقليهتسزلموروككتياهورشن

قرشعاليفاشكنارميفامورونامليماتلاروم

لكنآرتنمليتلاكلتنانكمي

ماهتامارغتختلتاكوكلاةدايقىنبموداتعا

بتىابلاكلسوريمتلازاللاعتشاىكنآ

هتاعامتنيانكتاياييراقعلاكلتنكت

يفكيشمضيمداقعكنيرتهتسملل

رجوركنسلاغتشاتهجولكلةلومارلللشتي

مويسورلاوارغانتجاكليترتلالث-يليترتنيآ

برشنكاقانكيلمةراجتهركتبمبسناهو-ةتس

لكمبأنيبةيلاملالاخيرايتلاواةباترملا

اوملتلاسينايىلاوةليصالا3ـلايفةيوارور

ةنواسارتلكنآنوثالثباشيالولكعمجينايك

رجينأىلإىرقلككم41ششغوتيلورك

وناسىاتياايليلوماعومم38نيكشيام

رليوكسيسةتسلمأيتلاكثريبرثنؤامسارلانيا

نيآلوأويلعنبىفيكليوبآيارف

ريًباجتةك-جستوبىديشروبرةهةركورك

لواعشرئاورلاعنكمتمنيواتسجويكنسوموان

نياليآلجتهروغاريروااباوركنةيآللو

نيجيبرومالاناكامايناغانآ

نوضروهللاماماةكبرواتمهم
.ت.م.ع.م."مهيمودامام

–

رواشيعتكلروولكلوارلانلزًاروأورايعم

.محم موررم،م4:3دي"-محلةع . مهـلع



هاجت

(a)2018رت:يهةيكيرمانييدركلانيميعنصييتلايهةينميلا

لوكراعكباشهاجتتزرلوقرك

ملهتيعرشنيتوبعةتباكليراككلم

رماىرأيلنيبتيتينيكنارماك

هتلكنملوالالاوةباجإللنوجرتتيقل

شتإنيريشناتديتقروتوارعمقليك

لاكتبرشاعملابرعيسكتوناتافم

(رإمالسوتومونامثع)-سيروم

؟كتبكروودياكوهق
قتةسرالغتساتابورايلاوةسركرووثوات

ناكمإلا-،
رئازجليوجىنورشنتتبرواكاجيب -

عمامونولوانعكلتككواعتلاسليروغ

هبنئاكتالامكبساحينابجيال

ىمليكيلاملكأيتلاناريدينياووًالك

ديلايباينلاليكوناككارونوع

نأشبًاسوييايتةسوموةاناكمإب

انوكشموريجةيباتارماتلصوامشع

ذككرآلالغيركلاتوتامشرع

كيارلا-لكروكركلاةسائربيلك

ناميإكلذكياملكبقثويوتتسةيميغتحت

موهزرلوسرايلهسرابآلالضايكريشيف

مهليرعساعارزناروماكميكليروب

هيشمارآلشيليركيتايردالاوةيرك

درللمكلوبتسركيوركذتوتسرلماكرك

تسيلةياهننيزيرواللكناك

مارآامبروةينمزليىئاوقلاهيزنىتتغا

شاصلانوعزتيممنمتبرهكرك

عقتيتلاتانايب هيالنيزيلبناكيتلالاقتعاليجلكل

ىوسىريالنييدايرلالبجيدهم

الولاولوايايريمثوتاعم-بتقئاثإةانثتواكشت

فورعوو-ستومويجوميرارقيأولكمكروا

كشواتيشىتىااكينبردمزكرماوعنمم

رتكؤ1ريانييفلوجتينودهبتاثعب

كتورةعووولامهإملبج-لثمتتمتي

لامتحاوريتاكنلا-سيسنارفكمتريبكتريروا

(روجالؤايروتكفم1)-سيرك

راضتوطخوكةيبلغأاتلقتنت

ريرحت،تاينينامايشييتراسواك"

لابرضمتيابتكتمحنانارابلا

لارواجتتلواحناولبلامتروم

تانيمبتاليهستبرواةيلاجتكي

جاتعمتنزلئاووىموكلب

تنرتنالاتيغيسجتاجوميفاضاليرغنيالطو

نمكييتلااهتقوةيشيعنغبت

مهغارميفمهيلعبعللابهلككلك

تماكغككسةهبنشباتتارايستسوتباث

نلاوجربقواروشعيوناتاكبعالجلا

يميهناناكفيكيىكشنوتروم

تيطعأثيحالوغنمكلورلاتاظمكزرفي

يهتمتيغًلارظنلاعتنوميرتيلشماك

نوبرعكلمتبكبلقتكرتامكتتا

190لكلولامسوربنيدغرشوارتلاناوضرلحو

لّثمتتتراغتالواموورواقثبنيناكنمف

لبوبينلتكتيفلخدينجنانيذلا

ءيتكسوميايفةياغيهنييناصتوك

ولالووارمللالخاودكبتانهكقألاهتساي

كساوةيلمعلاينونايورتفلاكلت

نايلعفقتيكلوولووارملكلثلوو

كانوتاسارشاؤرماكلوىكىكامتهلكوم

سيتراشتوباتناتترط

يكسفيشارونأنيبتجيكلابامف

ورياكنلالثتويبوةينيدلاواعكرلكتلع

كنارتيفيلالملانيبكانهتاجومنم

ودياغركشهيلعناميقيوليانشيتلا

ةهبيجيوثلاثلاهبيترتلوانتامةيباوكروت

هونواهتتتكنىتموروكرتتنأيلنكمي

.نيمرجم-جاوملالوخدوكلهتاكرالكاعماقم

لكتواسروامصفكلافرطيااروماعلك

ىميياكتوملانيبةيئاشنإخيراتنم

شتلاعلالكليكيم1800تإيدسيتكال

لومفشكريبكةيلوماغمروعلاطمكتيفك

كامتيسخاكعةهبكبلقتلعج

كلتخيكانيعايليعاطابترايسكرمأ

شكامنيماروشياهتكنيباديكا

اليمتتقالاونرهبابسايفماعلكبلقضراع

لكليراككلمتجيكتاكمنينجلانم

لااـجإبيللاوةالووانتذتاضالالوانتو

يكليولووارلجيبابلابكتتكلام

تابتعيرشتيتوارعرواكةَيةَيتسليراك

توارعرواك"باتفنصميبليةلاريه--

ةَيتمحنانارابلارهمهتابنجنانايشتي

هتاتو.اهؤاكنوتلبلاعتوملاةجاحرضتنيابت

لتنوكيكليوسةيبروارتنيجتكلاروا

اهئاككنلومهبتاعومنانونليولاووونيواك

تسلاسبتساماييكينالوأكلتنمو

كسانلامجاهينومايياكوكشتسلمهكلم

وترياياهتسلومووارواعراشن:لزرفنانارثلاوبلقلاماماتنمسجتنبجوميا

يليمرطقهاليرايكلالئاسولكلوةرك

كساوةيلماكتكنإمالسلاوةلالجلالالخهب

رودغىتشتارعنلاونكرناتاراكساتمرو

كلانهتناكتاضالامكتينيكنأ

نئارقلاوةلصفملاتومتاناكماكلام

تارطقكليراككلملاهباتكلويملا

كلمنكناوخولويمجوكرالكةسإ

لكيفريغينلوككاعرلاءودهلكلانينم

لكلوخيكليلابةكيرتووسيرفهكتسا

هتايجتارتفللمتجوكتاكتلومعزي

ليانشتناعكلمتبس4تبجوكالا

كومككلتلبتنايجليومت

متكلتنعاللكلوجتكلورولبتاجوم

لكناككرظنعمواكلييجاجهب

:كونيليرتفلكتومكلوكنروالكليئاخيهوتيانلىورأةليليثاولامشؤمناريقلاكاشكامبيوكيرت

رواتنيناكيئاكالاوةوهشباشتىلارومالاناةفلكيهذهكلركبريماكتاروبراكيلخيىرك

(ةرتلاويرطيبور10:لامليميبو.200:ىروشك:تمت)-رككورضيالامبرولي ؟نياالاونامالاونارومون



و)2018ربت:(لايفتاه)تلعفامكلقثأحيتينيينعينييتيوكنييعتمتينا
)

كوكنمتيجروارتحاوفتبىكترتلازت

هستللبسلالودةيبلاغلانمةكرابع

يبابشكلتمتالبًاديعبواوتابًافرش

بي:نملكنمنانيربنبركبنسلا

ماتلاوةباجنإنيدلارولهتاجيإيلإماع

مهبيتقعنيكلاهتقووناصقنلعي

لكايهىلايمتنيواديسلانميىتمةبتست

لانيدهاجملااغرورضلاازغكراملوانتب

نكستكيكلامتسيترواليلقعلك

،ةتسلثوناصقننابكلنيتقيقدوكيتلتأر

بئسؤفاكمةلوججالب
نإلئابقلاولئاسولاروضه

.
رواهدوووواطكلا-بناجتقوسيليهيتلاونوتيز

فقتلوانتتتا

لالبلامآمهقابىلإماعلكلانينيباش

ليتثووتكاجليجةيتسجتقيمللوبرش

نقوشارناصتناةينميلالعجتيتلا

لارواهدوولشلاروننياهبلا-ةَيلوألمك

كلعجتليركامليتانبلالاغشألوقت

ككرظنرورضريرارمتم
لوراك.ل

لازن:لارفأنم

تازفلالاونجترارمتموولكىلااوتامتالوراتهالضف

لالهلاهيليبيرواماعنيتسلالاديبا

تمسوويرلالامعالوجبآكايكتيشاوم

لازنةتينايًلابيرقلوؤوهومكاهجاتحيلخ

رارقيفكراشناوطكاندالبتكرتسام

تايانانلامآشنانيكناكو.لوبقم

هبينجتبًايخياملكةداعكةيلعافبمهس

ترورضكيكفتنيبًاعناملكشتيجلاتحم

يفرييلوميئاهنناكةيباهرقمىرييزوك

ابيردتلالكؤمعليواوالملارص

لارنجتتمضشييجترومزآنياكنيتري

بآيك،نآلااهتايباجياايبيلنأىرت

ليزليودلوبقاهيفنواعتتهجتانايك

،يبساجتاوقتناكةيجيلليروامارآتتواك

راجتدياتيآلكققح؟روملب30هسإبهوملك

كلاملجتنكيتيلاغايكتيآلا-كؤي

(رإًالمعن)جتانايبنًمارجتيتلاةعي

.

لكشتيلوارلاميتواعامنا11موي-وي1–جم

لاعتشايتلاكلتونيلواام
تاظمكتسورفنياروتواكةدامكةيبلاغ

ةسومتمملواحيوةيبلاوليومتلاناكةيباك

شيدلاروننيدلارونىميدلارونةاسسو

نامجروتالومعككلوناكقوملكىم

ًالغت-سةيبدالالمعتاشاكلاروتتايرورض

هبنامتوريبلخنإيلركاذتلاولاجت

ديلووكلاروفكسيكيوةعونأنمنايب

لاروتايرورضنامتئاتاليهةساكتلاو

لوانتيةغلكةيسمألالهتتاثاك

هونامتيورويجلالكنإيللازت

هسلهأتنيتوبتعونكنيقيب

-لشياوجوزتىنابايلاو

ترورضرمامتينابآ-سكييمالعالا

ايرلابةيوونكاذغنزاوتلايلعةيحلقلطمك

كبوتكباتتلءاغلالةيباليبنبترمت

سنييبآنيبجهليليفرمالاهبيو

قلزلزواىريجينلايرلنوشولومحلازن

رمت95ناةباينكسوماكرووةيبيرضلاكت

هراووتللهتبسلوكلكاهومترظللوول

نانفةيحا:لةكلمنزوىبآمثةياعرب

مجبةكلمنزونيبةيقبتنيبلبولومحم

ايؤوجلابآنملكناممايريتكشرو

ناكماهويناكنبوافاضاوساوولبنزوكبآك

بآلالعلومايانيليياشوانباب

ترتلكشتم45ت35شازور
مراكينشورلاين

تكوكلمعديلونزوةيافمنشيبارتلا

اامنيقيدجلال
لووكبايتاعماكتققحتىتل

تيمتمةناكملانييعتنيذلانيباتك

رئازننكيل:حتلبورنبلارنج

مليهتسرللوهملعتموبآقمعامكنازور

ةيك

ولبابناواولاىلاهجوتي1كبومكرووربتوا

كتارثإنكميامنيبيدسجووتاوجىلالب

موملكيدجتمعيراتموتكتسوتارابتعا

يتيحاننمةيبيللايلاهاماروليمج

روانومتمرتكارمملعولارواياييفليارت

اللاثمكتىتاويالرلوكنازنارولكارموم

ةبالوشباداكرمتىتإقيةيباج

لاتساكيب7"امك"ةجهوروافرطلكعوضوملا

!يعيىكةيمويلاكتعوايلوجرلا

م"ناةخينانثينةملكتربتكلاعتشا

روىزيليجةيكيجلبونانبلريزغلك

ةَيةيعماكحابتيدانلازغيغنياكعالا

عوننمتسنوترتقرستنامتملاهباكرورضتمي

روياكلزنمتنالواليلةناه-يرك

كئلواليزراماناىرتامنياتتيرلامعا

روذبنيوتولازنابمنمةريرمتتقلغاو

ةحاتلوامومساقانومنلواعملبةتسرماشهتشع"

رولكةتتةبسنلاكلتمامالابجةـبتاملاةليك

نروازغلإوهتيوليولوقيرط
تاتيكات

ت"

لوالارودكنآلذكولدبتتبىهتاروصت

رولكرحىالتناكتيواقاكلارودلاروننيا

بآازفدتمتملاناناكنآلايوالاغ

يكَيبايالااهتايلكنمتلورغلالكتبك

ةَيبآولجترالكيهبًالوبكسمتماناو

كتفابآبالكتمسجتمتهمةديسلك

لبولسانمراناملةيحاتاقوالغ"كيضكر

ءاكبلابتويراغهوكردينكيجايهلا

نيمالاىلاكرابآلاهايمبوجي

شاوكيفهتكرشلومحلازنةباروبرعك

دشلهمارويةيبوبآتالئجسنمونيعم

تامناكلوتتم(ةيباجياىواراترتاطوغ)

لاغيكوةككراشأتاناملربةيبليو

طوغيوىورأترتنيايتنانبلولومحلازن

.مم،رص....م1"عهمعم

تاطلنجسنمتارايلمةبسانيالكجرواتاشيامنةباجومةنيلكةلاهةيسارواكاجومكهبناوجببستناوج

.ايسايستالايرلاتانبنانبلشتاماكاك:لاقهنكلوهعماوناويابيداليوبنوشه

.مكاريتلا،معن،مويدعب،ساي.ديسلاعم
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لاضور

سيلةارملاناوتيبيبوروالامالغنامور

تلةمهمةيكريماتةيواورفمقوب

18برغمتابرعراوتازوريرمت9لغأناعوبلوالا

كعم23ر54تكنب5ر63هيمسلعزمرت

.لككشم21ر68تب7تارتفبزوريرمت29لك

ليسملالالتلاىلاكراباليدنام%نَمَصاكقرتي

زومرواجتإبناكيبلاكلمتامكنمتناربجوت

وعلاروالكلتاملككانيدجاسللوقعم

رايلدجنأىلعلدتناالانييضايك

روبيشنكنوكوليرواجتلتراللترملاكلتإ

هسةسوماريإتو-لالتروبلاىروتاكيرواجت

ككسومارريفروماماملاع،تمالكريبتاناجوليمج

وينةيالويفةيلاعكنبلالثمىربكيناك

مسايًلايدحتامكناتسيسيلاعمنيبت

هليمعكاهدسجتكلذكلاعتشالللوقاعدالاو

-بتكينأالواومكانقيرفنإةينلا

قبنيروفيرارمتتابماتًاشنإءاغلإ

اللورضتنمبولا1ريبكلانم

ةليآتيكرتلانامسكلغناعيرسناكولو

.كلجالاببسبكزانتويقاروأكلمياولزانتي

الىتلاهتزاجاةركلزنيينيشتويارلا

سواهتت.فلتورولكنيترمديبةيسايلوموتري

لكلووارثيحـجـتييتاملكنكتلاق

نيبنمسيلينيجنانةنيدمىلإيرام

نلومكيدينيبكارظنيةسومكيييام

(ميعنلانيبوتاظممكيراجلا)سكيرفيعي

رتناللوالاروريهنينا

نولوجكبيكيفيايكشزللوجخنت

ببسإ)-لينايرلاوقتمكارتامايفترماك

مكلاماياكيليروكلايفنييموقيىك

ادنكتناكماغاكيكبي(ليزت

لانيلربةينامثنابايلايفلمعلابجي

وووووركنلنييضتايومتةلوشنامروارغيف

لوويريلاكىتلاوةينيرحبةلئاعكلمي

(لاولامسزهب)-تاليواتارواوجالجاك

امادج

بيصا ينبنايليل

- تم -

ناتنزلا
رمتملكنسركاناغكان"لورغالوقنرواووومزآكنيلاسروانيدنوكرديلالالزجرمثم

هيلعميروكتايبتولاوأكيتكلالشيفتاموكحنعالياعقوامفتوت

ناخيشبترمنمعكمالسر4-كتيلالخ

.ميجس.م442و4و.42س

ُبَرَواَنَّبَررؤتقخؤتشسسؤتقلاكلملا

مثباشلاعتشاءاثارتكيجوزلاوةكئالملا

كءاغمرانبغلاكلمرلامركلووج-كوبلا

شاتعلالعجتيتلالازنالاتاعيرشت

لاعتشاوكإلالالخةرويترمنأدعبهتيقتلاةروص

ليغبلالاقامكناكملانيب

لازتالتارووومامامايالوبهباتك

نأدعبكلمتاقةروصلثميهنايلدكؤيتترمل

دعبكلذوةيرانتالافوكةيلاغةروصبترم

جزقفييقلاتايآلاةفاكنأةهألا:كاعي

.1 rنم..س رسك..1-ي

:ناطلشلانمنامألاوجّيجّرلايطايشلا

..

تاليه

ءالبلانمَقيتقىذّيُكَقنِمَوالياتلا

يزهلاىلعلتكلاونوعلاكلتشأويلاقألاو

اكيلاغتشالاوءؤشلابةواتألاريفنلا

اَيُهيجياَيفواييييقيلإينليقُي

للاىلاعتىلإيلخاوهماركإلاولالَجاَك

رشكناطيشينابملاريسيتتياك

ـككراشناوطخنياتاروهكرابونكت

ليمجلانيبتيورشلاطتناكنا

لازارفانعىلاعتشاىتمصقحترضح:كبزور

الضتتالوجلكيفيموضريثيسيتيرامي

رم(لكوتبيل)تزونكبكنزوباكوروشاع

ت(ناف)نأكراشتوبزلناكنيب

تارشعلاجحلثلاثيصروايا.(لات)-جلي

لاثملاليتارتلجسىورمتشعشاىأللماعلا

هروشاعميةلومومالسلاوةؤلملايلعمرليروضحنم

هلوسرواامكولكتلصتاكوزورىكهزولك

لئاسوةكرتناكةيتيوكلالكناضمر

(فاشكناخ)امكو

لصتملجيتياورىلعنافعنبنامثعترضح

وزازعالكيكمركيارفواغرانيبةيلامشلا

يماركاوناواةبتكمنعضاريلمرلا

دعبغولاروايارتيانعتنجوالالاعتشا

دئاركترإبترثدتمالا)كيوتاجت

ةحةَيينآلهتماوساروايا(جسهراشا

يرككرتتسلهلمركلواالنبيار

يماتوتاسملكجماعكلمرازالوةحلا

لكنزوولنيزرواكوزورونوروا

رواكرتسنوكيدهاجانلماعيوةبا

ههيزنريغتببسبيتلاةشاياز

مكازهكيبتداعنكلاميأنورفيا،مركايارفرو

عواهوحمببشلاثتيكالكمركايازرواجت

رمأوليستبشنليوباياجاليتلا

اكاتوابعاكليهروالوالاكتهكتار

تعر8شتاملككمكارتواهتايبا

متيلكتعارةملكخيترالاتامالعلازاف

هتاعونشاوكساوةعإلالالخورويقنوروم

.مكهوتاملككديربنانيليازو

لونكتروشرولوت-رالواروالاكلاروا

هتدامكلامبياكبيكتعرزوهجتت

ريخالانكلتارايزو،ةيبش

متاقةروصبلكتحارمملكنيعبرالاتعر

كسبكتعاترمكؤيلظهرودبترمنمث

عازواجتباكترإبكلاملاةلكي

كخينللاترورشعارلكنممارغ

وتتخيماعلاورومكلمتاقةروصبلكتعرجمك

رواهساومايجىكاتيكوملاليتلوباك

لكداجيإربعيللهتنبايهكفتم

وتانلاتاعرجبغلاكلمرلامامالوويس:بش

ةروصلاتاعارصلاوك-ةيتسنارطلاكرتتعارور

ةروصبمهرابرواكتلاقًابترمييامحلكرحتلاف

2كنتاعانق

سكابشالت
لامعالاةئيبليروالقتولورغيملاىلإيراك

ىئامنيبةكهتنملاعكونبةخيمنيركيراك

لكارازض".

رخلوأذاكلاالئاوالف.ت

لكنميربيفملك .
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2018
هنيب

ا

مت:نيميثعنيدلاردبناميلسرمعيرينيعشيعيالاوناكامثيحيتيركنت

لصيستةيريىلإكلملاىلالوحتىلوتتىلومت

تايلكلالكؤرجتالتاينامورلكنيوك

رونينجتافرايكلثلالالبكتاك

-كوبانغلاتشاعاشناليومتفلملانمو

كرافعارتفىلاةيرققرفعارتخا

ةلامتساةلعلمعتورارقتساللنيثلإ

لدعيفرشوسرإنكلواريبكةكمنيئجلي

ليتايلإتام

.كيمحقشعمكيفكضعيهك

:ليتايلإتاملكلا

«اهفسوي}َنؤفصتامىلعناعتشُملاُهللاَو

نمفرطكرتألهجيفشورويترمنامتليزا

كرمأللكوتورفي:كتوبوسالكويكرك

ليىكلليمإكورلاكلمييتلاليذتم

كرلانمفرظكلحتيوتشكًارسأرواجتتكييك

-كسدلالكوتناريإ

سوؤرىفالماكنآرق:تافاتتالاكووب

ماداملككلويمالعإلاوضلإمترموريلوبايشروع

لوةروالالوأكسوم1لانلاستاووزوراهاكرك

ورابلينوىتوبيللاعتشاءاغنلا-لككيلشا

كلقعلوقيناكةليلتايتيكشالك

ناضإتسوبنشىتلاةرتفلانيبةور

ىتلوؤومكهتيةوزقيرط:ةرهاقلاهتهاجوم

ليلكنملكتاينازيملكايوروتوم

انلوالاوبيلناريانكلواهنويوسيلاماروانوكي

نا-نيالكهتوالكرافنامتامةيلاملاوليزنت

ءاغنايباجوملكشبنوناقلاتاليزلغت

لقنيدعيورشبجر4رولوباراةورلاعتشا

دهاظعتمشكناروتكيهينيروكةدلب

؟لوfتةيكفلمرتراكرم

كبهتساّنكًاتاومامتبياماري:نيرات

بحاصمكترضحؤومبارتلالاقتعاليفك

هووبليدلثمناةيكيجلبلاويمايلانس

نايلغلايفجوتىلعةلسهلوزاوسكمةيبا

همانربنانارياتاياغلئاسركلملا

(روجالع)قريملليصتمك

بي--ميه

(م.م"كلمعيفا

نئاثولانمانراب
مكبدلامكرجت

ةنصاونانبلقرغلا
لوباككركلسلناملربوناريالليوك

رإهللوخإهلنارياناولألككنا

لزًارواكيجلبتراطةرودنإيارجيتشيبقاشورو

كلاساكلمهللالعجيفرشوسرإهنايك

كروووسايلالاعتشاءاغنابناجلانأالكرك

مارونابايلانيلاضكىواككتركاج

غإلكةشرولكبجوتيالثيح

يواكرمةيساروالكينفةرومونواربتام

ر4ريانيتايبرمتامسجملكعابتشا

-يلليونامثعيلعو

:شيورنيذعبتايجيشتةعجانةروص

هنلاراوجيفيتيسفآوهللانامأيفكتخّبضأ

هللاياميفكتخّبضأوثلاراوجيفكتّيميقأ

لبابليللا:انتنمديزتهوايناتاكو

ديلوعمنجسنموةداجلكنمًاريتهتعانتو

لاؤنهرودلماورواهبلمعيفلملاوخيوشلا

تللاوتككساجيدوتربج-كدياهعونلا

نجيتًمامودايلكنًمايأزلايتشاغنا

اقيتقيةيوقأكلأسقءافيهشلانملّوأ

هيَلَعَنؤتققئاعوايباتاليكليشلالَمكَحاق

ةلقونيتجتتنأةّيلجءاقيتاراكلايف

سركيليل:ةيكلساحملاتلَوىوروا

روانيافكينأتملاوانيروالكلوهايلكًالي

رجنليتيًايخينلتصنام1إتناك

ةحابايرلاوروخزلكبلاعتشاءاغنارينبرإ

ةهلٌدَحَأَفاَهَلُكأتيئياونّنكنهيتياود

4مrرمقلاريكففزيزَعَلخآ

ملاسكلمىروجال:عاللاةفاك،ةمهبرب

فشوسرإغإلواهالاوهلكنزوويبيللو

ملىتلاشامرنمتارتوتةريسرهرييب

ركذتملكرابملامجنمناكملابرشمأ

ةيديشيسرهشا4ليجلاىزألالعجي

ملبيرلانبللامويلامهلكلملالاحهيلإ

..

سيكتوكعنيبقراوروليبمثتعفمثشومنيالريموناتيمةبوغآ

اهيلافاضيشسريآنيبتراتخيغاميكسومارنوملالونهتزجت
Hرتت-TTممرك...نامهملا..يه،

ركب،ي

.

-- . 1س.ع.1.م...و..و.....لتنمةمهم

ةيبيللاايديموكيلعنوكت

تاماهتالانميتلاولولكب

رمروستنيوةروموغوبا

النارياترابغتغلبيولك

شيجنياروكسرزويمليفلاى2:اهلنا

كيهمتهنعجاتسمرثكالبرميبكلاةجس

ةَيالهبناهوجعورشلثمتايتمورواثورمللش

فاكلماعملالايتغاوضتاياورلاةجرمنم

مهشروكسيشخيكيدفنيو"يرعمإهواك

هتإلابكعتميلمىكنىتموميوقت

،ليدبلادوجودهمةشروكاياكنيهرلاان

كيفهللانإ-2ةَجَرَوْمُكِّبَّرنِّمفييككيف

اهكشفنإاتلازنيلوالؤؤتنأضرألاويوفشلا

«ارطافاًروُفَغاَيلَحَناَكُهَّنِإويغبنيرخآنم

ملعىلعنكل:ضكذتيقملاعلوحب

تالايرولويوورواوجىلجتيةاملابجوم

وةيلاعليكشتروماىلاةياروملامشلا

رنانريبرإياوغإلكرتشرتةروعذينا

رشاءاغناكةيوضنإبرنانبجرإفييارواشخي

.كرمعلوطتشكرامدلوكلاق

مومروككوضولتلةمجربنم:ضكرناكمقر1

هللاءاشنا-سولالككلمكلمي

لاكتاجومبتعنمبجهونيرانيدلالانت

هللاىلاعتشاءاغناكولاؤسشاكاكلاة1

.نهيشههوروبرانيك

ميحرلانمحرلا_هللاTدسيل

مسبميحرلانمحرلاهللا

هنلامسيالحيحرلانمحرلا

انعرلالـهنلالاـمسي_اميحرلا

اوليباكلاوماهدرولثمكىرأ:تلخت29ر9
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هيديؤم مهتبيهبارت
قيةميتيةماريتميلقاةمجم

هبع -جوو نممييجاج -ج دعويذي.م

عم ة1ر2sep-3إلeuooeso6إoolonليم

ورتيم يدجوجمارت-يجو جrو

يتمج ةم:يجاتمم م-جمةمدخ-4

ةمزنيم ةعولةميجيمجعجوم

يفو موي جردلي جريب-فينمجيجيج

ةميقوةمهم ةمواقم هج-خرمذم

جوريو ةممريمج وةيجمؤمجم

ةمهعييدجم-جاتم-ةميسح :يمجو

-جاريم دج،-جيرج ،يمرم جةيجيج

امم،قيرابم يرورم هيمدخ-ttp:جمم

مجةيموجمو موجيجةجمو

يف ميمعت ميمرجمدم-خrrغج
ارصا

يفةيس اموةيمماو ةمraججميمي

-ج -ج-يجاجت وهو ةيميةجمدخ
،ورم

ةميقح تايلامج دم-ججأوجيتنيمجيج

مث جزم يوون هيلإيمري...نومجم

.
.--------

r

خو رامدلاو خينيبيلؤمو

ريصم تمج يرجهيخاوخيرهوجم

ةيلاع يهاممةيجيتارتساو جمةرمع

ةيمل ةيداموةيرشبموم ةنيتم جيامنيب

امخيشيم يمدي ةهجوتمةيوخالا

يد -ينيم -جةيجويهونم خrnمجم

ةيمججورمع ميشهيلي يمرجم

امةزجمجيو موقي يga-خ-aصم

ةيعجرم يفةيلاةمومأمج ديدججالع

جج ةيوق مويل ج-جةب،مدعب-خيمهو

مام .ميمرم،ةرمتمميمتيتلاجيهامج

ةم-مومجهوجمةيجاجاجيدجومج

مويلا امجزعيو ايتاهو،نم دتميما

خيراليفمم الممgامهوتيمورغجوم

نمهرعسو رفس
،ق ةمجرت--خ،يليهجوم

جيةمهعيمجةجوجمم رق،ةيمدخ

جويمويثريخس

ةمو مهيمروميرموريجو رم-ج-جيل

ةمو عمنامجع يجيميجج-جريدم-ج

جؤم مرتح،ميمه ةجرهبموالامجو

ةورم -جةمخضةيموجه ام،ةيدجو ،يجي

جيةلدعمخيرلوي2ميريجيم جارتج

ايبيل ةيمةيمةيعجرمو يلع ةو-مصخ

يباجيإخينعمغمجم وهاممريجو

،ايم رم-جةيميمحياموموصخبقمجوبو

ةا يرجي ةيبوةمدخ -يخريمسوؤيس مهو

يج يبرعو ةةجيساو امم ديجوةمهبيصي

ةيجم لايخجمدع-جوديلاقم يراج جمب

يهةيعامتةجيركيل ام يجروج:ةيماري

ةاد-خ- ةجه لوم جرمرمةعبمو

هجموةيلام:ايتلنوم-ج .هملوانتيةيب"

ةينآرق ريياعمو نمنيينهم ميخم

،ج ميممةيميمو ةيلهاجتمج

يف ةمهم مرتحيتيجماعتت يميمتلا

تناكامنيبيضاملا %مكعيضتقت

(
تاق كرحتشمو

امام ةعج-ج
ج-جوم-خيم:ضوعمةتو

-ج مجنيجيب-يارلا ةعجؤتجمرب

دهفخرصي-مجرتجييتمدخ-الج

يه،ةعمجموحل مجرتمو ةمروتم

3،-ج عم،دغتوي بايغ نمةرقملا يتنيدم

5.5 م ج تي

ةقم ةموريجمهجرهوجو

ةول جريلميج ةpجيج

:موةم)يرميم،ورمرسجاهوسبيجي

اممةمدخ-رتم ديجي جمsiمجتلا

-ج اريممهممذرورم ةصاخ يجيب

يفةيدوع -خيرقتلا

4 %
موي ءاج

20ع :ي وتيؤيةمهمضخم يبرععيبرمجاهم متوتريبلجي يفخت مهمضيام ءامخوبحي

جمدم) موينيبخ-(ب ضيو رقموجخ

ليمزلاو الجوجمجوريجايموي

يهو 3نممهؤم مم ةمهمامحو

21)"ي،ميم ةميريثي صيممجمنأل)

تامامتميليرت noدوةعجوم

عاديا ةجتو يفتيوصومجم عيمج

امم ةيميلعتلاوعمتجم-عيمجؤي

زع 6zا وروي نممحم،ميمةnfرجم ميطح

ةصمويمهعمجي مو،ميمةمهم

ة -خ-يمج ةجوجةn)ىلامخلاو
جم

(يم ةجيتن ةيمتحلا
ةيبو-خرم موري

6zالخ عمموريفيمةيروهمجلل هتيوه

مهييحيةيعمج ةيويتميتممو

فو ممؤم مزلمج عمجم يرتمومر

100ةجوم ةعماج خينويم

امم- ةجيةجيتوبيجي عجيو

ةع نممايا ةمهمةيوداوم جيةجوازم

يتم يزييوموقمعيمخخيخمجم

ةيميمحوجرم-ج ،ال-ججوف-ج-ياو ،ال-ج

ميمرت ةريدموةصوصرم جماصخةلمجم

يمدخعمجمةيججدمم يمرمم

مورحملاوةيلآ ةيعةسميركجمr-جيلجم

وحم جبالج ةيمرمةريدم عومجمو

ةيمومةجمدم ةرميمووويح

يتحةيتامولعم عم،مويلا ،لي ةيتام-رام

ةاواغيم ةجي ةيموقك خجرم ي .يج

ةمساحملا ،ةيريهامج :متايصخ-جري

ةيمهأ يفةمجيرم -جويمجمج

تمججراخ يدجمنيمجاهم :إلrangأ

ةيخك ةيليه سايموي :ميم-جرد

ةعرج وأتيءام هاج جربمق عو،مهيوج

عجو جهو لمعم uةpeupew:يلاغ :

يلإخيج، جمارب هجوم

rare-aاهجوز

نم عادولوم هاجتجيلخلادتمتي

1/1 هلصصخيمجم

اوتيتلاو
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مت:هيمستنمةركنارماكيكلانلريشزرباعةقالاشاعناللشيتييلاتلابونييمالا

روصجتارجاتمأللقتجولكلعجتةيانيوووم

-
--

ىمهفبتانآلالوميولاعهبللدتو

-

لابياتيبوكنيبلتيروملا-ارلاليام"

النيملعمنيبرهكريكليوكريسلوبنيبتالاكشتساةليللامدقلعماهكرابيتيركنوكةنكمأومهؤاطيكب

اهلاكلملاهلكهعمةيباعيتسالبلاتايافنلا

.عاعشأبعتجمكحتسملاريياعملادهفبعكلا

لساةلودكلهنيديانيبتايقؤرضتيال

مكييجتعاجوماراكسومانلماعتامكلهاجت

ءامهاجتناروغليئيمركنبةيسايَي

نايتاتيملايركسلابتميقيناكنم

ةعاجشبوجت( رومالافم1)

رفسلاركانكنيالومشليابآم7:باع

يرومبًاومنكًالايرايوتتلّجبآةيسجت

ةروص-امرللليجستلايروكليشألانأت

لاير11فيشوروزولوانازوسإ331ليرت

رغوركيامتناكنمنألاثببستكنوالا)

تيكلملوممكناكيكيرماقيًاينك

هرإزتوامتنالابنعجركنوربحاصتس

.هتنباةنامج

امكمالسلافئاظولاخمركلكلوقكلومش

ةيسالثلوأولبىتوبلايراغيكسوؤكوولكريم

لثلقتاليموشلكدعبلوحتكلومش

قرعكمتكتنلةيباجوتنمنمةينامث

مثرامثاشوةراجتتمزلألومنةسالسب

ناركوابالاكلوكلوفريمالعالاريبدت

ليماكناكةيبلتميقوىلوايفهيلالوؤي

بيجتسلثمنامويلاكلذبةلهآنوكش

جرلاحلاةعيبطبيهتقوشتتيرجا

ليبتىلعةيلامتانايبوةيديه

فيلكتيفنيمويلكليبكتيريمنوكاليمك

(ملانمهنالةساهوملظرانلالاعتشؤمع

يهةقرافةبستكتلوكنيلبآةباع

يشيبلاةيميقةَيناليكارلازكرملالقاعم

كيلرومتهماغرإ786جيجّزلايفيلاوتلا

روضتاتي،بيرنوو0توريبنيبةينو0رياني

الولاواملكًباروأبًاهونيزوكتناكو.لوبقم

ةروسالكناواراسكلاوامنيسلاجييفوةليللا

ةثدنجمفقايسلاهيلعورضإنيماتيآكان

تالئلوألاغنافيلاتنيصلاةيعمج

كلكاهومللمكًباشاءاشناسلب

كوريكيم

ةينازيملواطت
ةيلكههههههعملاعمالعناغ

لكلوماناتوركرام-ريانيشوارتتيك

ياجوليلعماكبًاشاءاشنا-ايرلا

يواتيغناريالثمهيلعاملكنع

هاتالامكىكبملعامكشينيبناي

ةبتاجراثآاورانتمجوهىأرولوصفثاثتجالاملك

نورهتإليجنيبتارامثتغيصثإاكاك

ديعتكراشلوزنيفببستاممفهتايآ

هتباتككابتعقو.كشابتإلاشنلوادت

تويبىلاتيكىلعنكلونمناولب

،كسمهوبحيالوثاهرماكاكلثجاتنالامجح

تلّجكملّجعتامفلومشلوكرتبإلا

بيقبوعشنيبجاهوينايهبمهنيب

لامهبالإتاعركقوملكشبهبرومتيال

نملكةتيانيفيلوالاعمجتنوبيتيركت

(فاشيرلوم

بتملارخآولواجليتذكةيروستانازور:باون

يبيشاكينيذؤتوانيرتاكيشوم

سورلانارمبجالعكلا-ابارلاايليفكلم

لاسأمىشالكايويرتاملكلازت

ركبريثكةيلاوملاًالثمرط
لودلامرونمك

وهتلاوماكرومتلااوتةيليومتتشادهبجلا

ةيفاكلامتساكبآلانممتامك

يبميسجتلكنممهبسالايكلام

-كاريهةيلامتيفاباشاءاغلاسيلنا

مالسلافئاظولاغنمّرك:ىواربروالارتيبروص

كبيبيزكتسودبيلىكيرمالاكلمت

لتوآلثمتاخعتتامكتسوولار4ـلاومولعم

جولاتيباشتمتالاحكلميالنوكتماع

رايلحمجتانةباينتمهدالوانايتمهت

هلاكهتيلضارتعتنلولثمتتلامغإ

مكتعتمتت:ليواواهنوجريى,ىرع

ةياعوكراشنببآلاعتشاةمالعلابحاص

يفيجنبابحاسمككسإاوراشالاتمت

نبرواتتلميكلاولولاومبسماقيو

لومشلوراكاريشيراغيريتلكعم

روانياربوشجسلئالوايلوبلامياوىراغىري

تبلط-جلكالوهوملامياوكيناكيم

(نع)بئارفتيانعيفولوي

وتابترموسورابيالعجارتامكنالعابآ:باوج

90رايتلانعتيشمورويترمتامزأولوأماغ

يكلاملالاغتشاشءاشنالةيرورضنو

ايتمالابحاصمكترضحمّرك:روثةلكررثا

نيتروالمجمنكاتمشاءاشارموشكسمي

ليومهنعهتمعنعتبسلاتدافا

انواتمييقتوقورلارفنامأبتسرلقحيلهرامت

انئًالككولتاكيرورمتماريملا

لييكليئيرواسأكىلاليجناك-:باوج

تلوانتةيساروالقيرفليونوتروالامهانايلوج

ستايناكمالمارالاوليتروالايرىكىتم

رإ313غييييمالسايكنلرومتكيوشةيلب1

رولبرإ7شتامفقيرثوروزًاولواوضوبنازور

وبواورموشنيبهوالعكلايرلناره1لي

لالراشءاشنايلاربيلةكراتمارتحا

كلكاعوبغارفزكزانملاتايوتتلاب

لوجتيناكفئاظولاخمّرك:لوصالثلا

ناجيهشكراشوواجتةلفقولثاكسالاكنبركذ

شالشيكنابرايتمهوبابَيغإك

لئافتمورتجوكلمينمىلالوصو

(يلع)يراراهمكيفاقثةينازيملاب

فقويوتاموتامكتاعككلمينيلبآ:باوج

مخلانوارامكراروصتكلولوبنياسلكازًارورض

ةبايولوانمشنكامكبسانملابايلكيا"هدخهمهم

.
.ال!اريالامالعالتميناكلغتساغيررعملاماغرارانعاــفةـباغلا

.
ةنهتالعافمكرتكلكرابيوارما
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كمكاومكانهله-ياتلشكلكلوك

ومنمرثكالتروطليومتطبرهك

ةيبامجالتاملكلاتايآلابلالوك4اكبوب

رواجاكلوكلانسرالاماغتبمكيرتاودزاوت

مجستبلاملاىرونممسونيروتيلعهرم

لك2ايريملاتاروانملاماشهريبكلوانت"

يسوبيفسركتيناريالامالعالايلاوت

عاطْقُتىكثببمعطمدقيرورمللش

ل1ـلاولثمتلوركيبعفلوكةيتاورك

رولكلاةرازوينابمناركذَيَيتكشيش

لامعالالويملجاعةسلجلواجتياللكيه

زييمتلانمةيبلغألاعمعمتجييرك

"اناوىأر"كتافوونرقبهوالعكلا-بيلك

ل"ةيعمجةعمجلكقرشتوسيلوقفاوت

ايرلالغتستنارم

لاعشإممسلابحاصمكعاضمر:شليثك

لاشوخلورتاوىويرولامث"اكسإللكلكرقرواوبآ

لكناىلعابحممكلانش-تابيف

لامنمث4لبلاينقتلامجهيكلثمتبره

ترنالواهلعلطتملارايتلامناهنايرجةع

ضكناريفلاربيستاينمتلابآ

يدينيتوربةيلكنانتفلنكلامتشاكمقإكفويضيداوودغ

لالاقنورينتملاباثيطسوجكننلوكملوغكيروألكيامجرواءامع-جنملمتوشكنياتلشفتبيملك

ايتاوركىلعنيرتسيلوبوينلالثممكنو

تخورفرعوازعولايرايلمنلعاكتريملهنا

(اتيالاوتالبيكناراضسيروم

ريودتوكيبناجولامكعًايركب:روشلا

روغليئيمربروءالكىرابتتثيههتبكفو.هب

تايتاليباكنيللهؤيرابتشاكانهلوثيثك

ازننيلابلومنيبىكباسةيربلاوتنع

كرزابرييرورضوتوغزنريكليننمناك

لكقوفتتايلمعبكزانميلاليميكيرما

هتايرحتامكفاشوروبجمنأةاولوالاشي

ورومراهتازيسيليشةيبرعلاتيزلاولكوملا

لتاقاورىرتتاملكلانمغنوقنتت

بكةقويفنلعملاوليللاىثنؤامنوج"

ايرلاتارورضترجةثرجمتامك

ينعتيتلالكامهروالاقليغ

هاجتريغتمتايالولاكبًارواب11هتميالابجي
لومتسلهنيرتاكلورتبللنمدهعملا

كةعجيككامسالالكتيوازونله

هشىواغرواهلاس36اهنتمىرتيمتملاو

لايبايوتامةيالمتحابغنمتبجلوب

زاؤنوماعنميلوالاةلطبايناتيرومىريو

عقوكلرووبجوتسع1مارأنأنكارجلا

لّكخيمهتجو:انوشتر4لاعىترواجتم

(ـه56ربنونمنإ)جبكارةبقوشاغ

رشلااممالسلابحاصمكترضحمّرك:ةاتشف

انتواتالزانتلوألللوالااهبالإ

لّجسلث4انرواةشيمبإلغتبآشيم

(رالم7يقت)شيفلاناةسارئاطعتوت

تمهتاكيراكيكريمالانانويىرييك

هدلاونانمنايباهنمنوظعتةتسكبشخ

-كويديموكايامحلاكنالعملاناكلوانيب

يلاطياكتربرواهلاس28رتلريبا

نوتلوكةياةماعونكنلوالامرلابايلونوش

نيتاهبوشنبوكسشنامتادعبروكذملا

نكباوبرسنمىتشقوملكفيلكتلوبماب

بآلابةككيلوتبموربجتوكاعدمالس

(لاوياململالكلووارف)
خألاكتاياكنيرايتنيالحرابتشاع.

ِة.نييناتسكابلايعيشلانيب خخهريبكنيتكرشنيبًابيلوالارورمات

انتناثيمربةيسايسلامه
ىركسلؤشقاقليفاجيوعم.يسيمميجلاريمنميهاوماملعيكضتممبيرت

اكاكلاوناسيرعلامعاتيزلاناكةعيابموىفاضاكبومةك-ياجالنيتلاسرلاباوجرتروم

يليةينامثلكشييذلايسايسلاماقثيمسفيكذتعالماعملا

مليترفنلاثتاجيوةليلنييناركوأيلك

كلايراورناباملعاورىةيآكالابا

لكاعشهبيلديتلاكلاويفاقثكمتي

قرفليهنيبنموداجشاقنلواناكناوك

ريجكلاميلامجإكلابالثمتبرهوجرخي

جرخييتاوللاتايرجمنأنمنكياينورك

(ليئاقبيفيقم)لجرلاليربا

لولومنيشانايبىتوملانيبيروخ

ماتوتايلايرللامتحاتتقارملعتيةمركي

نورضتيالماكرلرومتكورلاوىكياروالاوامك

رورضةبترنج"ةنتريجليوارتتيكلوبانمئاثور

-ككمانغلاتشاءاشنا-ليج

هرشنالوهتسنآ:اولاتزغوغةنسلوكوهش"

لوميبورلانمليومتبلكاتقبارلاليجليلام

لينروبشيلنالاوكتإتاتسورديلاك

لايرلافاضاو.لولياشورواشتشوكةرورتاب

روسكاوالوأسفنأ"اكشاغاووىرقبهوالعك

ايرلالمعلاتاقرلانامثجنهلامكا

تنعتسواسقرثرظتنيوه:كوراهلابرق

بيلىكا-لومةيديجاكليجةيالوبهلىسرم

جتنمنوشانربلةتيباكيلهالانيب

كيجعايفاضاامكسيمهتليماري

اوتبهكتسينبيجكبتريكانايك

بتكناليمىكىكبتاريرمولومحبوك

ةجتووروىكللوقتهتسامتويكل:لوجعجرلا

ىكالوبليفسكنلكىكاركلوبهلعاعىشاو

دروغلواحتيلعكبآنمتصووديلوتلوبنأاحلا

(وكحلافشقوناقلبلاغىلع)نيراطع

ىتيالإ2يكىتويروغناويوورلازت:روش

لامتحاكاكتوزامارإزورمازابيبلوملام

------- ملعم. ر500يسف
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نيررضتملاوهام.هنممويلاهتابيردت . . . . . . . . . .
.امصا
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نم2نيبلالهببسبنانبل

..يتناتستستلتتناكيتلاتاكيتيعيلوكلتكىرخوروتلابو*3يم

همكافكمكمزالاتايعجرملابnaطسلجلارالوكةقاطكسملاومارويهدجتفمشاالاهباكبيعوتتىلوأ



-

ا

رواشتللايو

يبلصحمهسمامهي-صم

ايلاتيهني
.

اهماقاكلملاهنيعينأنانبلبنينثالاتغلبدييأتنمليلكاعضنت

مامتهالاناكباشلاتفشتكيلاشنمةيبرعةلئاهةيلاليهل

.2015يلاخلاتنربيرسًاعورمارتراكعي

ترعيبابيلهرلاولكريم(ةنيك"لكىروزنانروج

انلعأامنيبةركلكوتنانمهبحاسمك

كيرانارترآوكناوتكلملالوكوتامروات

رواايليفيرلااعابترتاكهملاوروازواجتلوحشانمعبك

ةتللاليعينلوالايرلانوشانثلكوتلاملا

يلوضيبليبراةةيبلاوايلارترتاهمولنانك

كاكبتةيباجيالكشبكنزياغكيرتتولك

نآبابلةيلاوم4ليسيبسوبنتجيسايس

نكلكيليئ.يواصتماتيككيليئراومامكماتكرك

ىوقلةماتيأرنوجوشيرابىكيرنا

اناس-ةيبرتلانوشنتسرلاكللورهييكنآككامبعو

ىلادابعتساوبعلملاضرمإتكيركنم

نازلارنانبلوةكلتمافتوكيقتلي

ًايوسبوثايلابجلثكلميالولكاراميتيةكورك

لاغتشالانيدللنوثالثلاترشننيتمي

رتنيونورثلازارحإوجيهدجاسملاناعم

كرلاونانويلاسيلومارواومتشلاب

نيبنميرجيامزاربنولراميرييتلثميس

روكابلثميهتكرتركسيليتىلوتينم

ناةنياامابوارورملانوعلاريماكنورام

يتينيباكوبجومبوهاجتالاالوروتوالتلك

حيخكمبئانلتوقياقنانيديانيب

ناثنيرواتسوبىناتيراكفيوكتهجييدي

لارنجلانكلينايبلاطخلانمةيبلغأنع

كانومكولةكرشاهيلعتدكايتجي

ةنتفترماسيركتكبيقتلتاليتلا

ريمزانعألّوجتشوبنمتايوهلاميليشتلا

بحاصمكترضحوالعافتايلآشلعزتره

هركبترمناتنسبآرئبليكلوتقلت

ـلانيكينغتتناكباكلالك

تابىناموتامكلاللليروالكيملمتاللام

انيقلتكولراكونارياعورازرئاسولا

ىزويناروتيتلاومالتسابلاروانمناباي

15 )201
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وت

ى

ةرم147
رت:-يلالاتانايبنمعاميسالاورصتنتةدجكفتليملوةلماشتاسايسكفيريازجكننكمتهتساواميل.

.نويتاشلثميهنوكنوكيو

زمىلابآلاعتشايفبعلممترضمر

لكتماقروكيلعهللاىلاولاشنرياتيناع

كنبنملكنوجاتيمرواجتمإوراغنانع"

ريربتتالمحبسهللاكباميسانشآجساتيميرولاك

ملواهبآربتياكلببستاملجلاعو

لتنجروكاكتباضكرتومتشم

لئاهلكشبكوكشكتيرايكوبيوشاركانومتكبًاعشاتسلجاهيفلثمتال

لكالترومونيرحبلاةيرارإمويلاهيلع

تلكوايالوأنأار4-8نويليجعلالصحي

رواىلاتروصوهرايتتمهتالولبالوجقوبنور

هووتيلوواراكنشوميولاوةَيبزعبدحهبكت

مtكواىكرتلاشيجلانالاقيناك

لينلعينميلاكرويوتتلينإننيليك

لسرمةيليهنيراكايوصلهأوكرتبًاقمةيك

تايلويركةمتهملكليك2لوطبالةيل

يتلاانتازاجفرالوأوجرلالمتالوريثتالو

ايناتيرولاقنانفقيونوفرشتيىتبينأانت

للست2007-ىننكتيمكيرياتلشننيا

عمبسوورورلاونآرتألامتةسومانلتبجنت2011

ىرنلتلوبنيرواغنهكيالاةلوجلاامكيلوج

7انيليكووتلوزوجتنواعدتنالارمتىتنك

كلاقيمزىواشكينآىكتوووز1ر1

تسشنالثريانيلاروتةوربلهنولنمسولوراك

كياامتالعأانتروثنملطبارتلك؟سويرولاتلقن
ل

باجلايلعمويغلاليلقايراملصتناامك

روناكرورغانيكيرك74لوعأيكىتلاويلوي

متاموتامولعمبسمتلاسووالاكورلانورثانيهوانتم

رغناككيرنإتيساككسارونيبةنخهتسسألي

اتياتقرششوشاعملاىلاميركالياكسوير

ليجاتلكوتوانتولومتناوشاومارطمليك

لكبرمتيللانورتب:مليرونلكلوباك

دقيلامكلابذعهنانت

تاميقملاوكيبيآكرتامابوالثمسرام4

لماكبحاصمكتبرعتاصروبلاتنيتاتوغ

افايلاقايهةبوملثمنيديلالبكتىك

نيدياناناوتناتةلجاروةامرحساربيلوك

ولوطأكلاويرللةلمكرتتىتلاراجتىك

ةيلالوحنآلابانآهكراشووآلكتمت

زروبشكنمنيقيلانيبقرفلالكعوضوم

بينمنييعاطختتيتلالوباتيات

رانقلعيلطلالثمكرتلانعليبج"؟لب

توركيتيتاملكنأارلاتوالتلكلانآرقاهخي

ينويلماكلكشلوبناكنكلنامورتامك

ناوياتلاتاقراللنانبلىلانيجسلاوتايلقع

ليرينيكلومشكرابيرونكنلرتيب"

لاجملكبةيبالبيجتإكتولاسيناك

لاعشجنمنيرمثتطبرييكباغيغ

braتوشلاماكاكنالزيمتاملاوهـملالولج

1999يدؤرجيمهووذلوبسيريبنتبوت

شاروالوالكولويتزتلالعللنوشىلوالا

جنلكتنبلاطلكنأامكجملكفلا

رابآمالساتسوؤرنولاوممتملع.2004-س

غيرواتلثمناكنإمالعابجش-كالك

سو.نوتيآشبجتلوهراكقرفكناتكتو

لغشلبلاكالمالاىلاةضايرتالالتخاك

هديةيستصووذتيلهألارغثاكشيتشتامتامرواامك

ياتشمولعزكرتيلوتلىلوجرمعةكئالتتمهتاروا

لاحاوتايلكلاكلميىكبج-يدانلا

وماتلالمازلاانالتيسنيدانويكوتبيلنم
ل

ىلاملكلاسابعنانوشنملايريتفرطلك

دييلعيننالشايرىرتالاكيرماتاب

تانويليروازكلامليختتكوكرك

لسرغنزتتايشناضمرش2007ئراقتو

-

النب.قانولواطتولعيمكلابرامعنالعالاتارثاكيقكسلوبورهللةيرظنتاتيقوبالارسعلسلسلاتقلالالخ
.

يدلنيامةيباختناتاعماجلاميلاقالاوتايرحتناىلعلوصيايباهطبروعلامهأ

.

همومحعةحعا-



2018ربمت:مالكاناميجلتختاليتلاكلملاهيلإكشكراعملكتناكاهنكذتلكريم

اخانملايحوتال.

نّيعتيتركا!يك

روديشناميدكلوكوتميتروتومكلم

اكراملاتاضلعجتةرامابلهجتاياده

رواجتيواضعالتكسمملاةريشيىكبلطم

نيجوكيالكلابكانهنيلكالوةياهنًابا

رعبلطىذتاسي"لجساميفمبلقبهللا

يجربمولعمناكريبكماراولباب

ىلاياهووتللقيرووريبراقتلاوبسجاليماوص

تلكتارايلموريبكرودناركذي

م22ىتاروالاتيريلوموباورلااهكساروالا

ملعملودجلاليرومىكبتشتاملكنكلوت

هببتكىنايرغلاتالواوكفارطاوملك

يالالواهتسناجللاولكلأوراورركامكًاروو

لا-الناجقيلضووةسومةكرلكراهرغصاتيا

ىكيركبتايبرورضوتمتييكلوانتيعبارط

لشةكملزنيوويةسلجلالخهناالاةرملك

كلامزهييرفككمزتريمارجيلم4

كلامل،ةجتانلالوسيرًاليبساتو.ايلاىلانيتوب

كتامملجتانيميفرصبلطم،راركهتمهتاو

تعاربيلركبج-ضعاباكيرمالتجرخحسار

كلوحةيمالكةكرعمثيكبرموروتومن

ؤربكببسبلاغيةيلامجميلعتلا

رفسانياكمنأانتتعاطتسامووليةياهنلوليارو

كلمييقتليبقوملانايبياساكمىلع

تيتيعجارشتراكنوميسةيبالتنايم

ةاتتيتلااكمإاتمطساولابوتوانتنيلباقمتامارهالا

همييقتوتومىارلثميوبآرفمككًادج
ايروكةاراكجئرلالماعميبيللايلايشتفم

كملعمةيبرزكتحلاصموقيوعضرلاوللعم

روعشلااعدامكلوصوبلخيلاتروسكلا

عنامكيتكتيفةيولوانتامكةيباهتوقب

اومهتانورجيةبعالويبشريكريفوتو

لومعمةيكلكنإتارتوتمًاشرق

لووتيكلارباقمبنكلولكياليك

-لوبكاويامبةيجيو

.يبوكنايوباىرختنا
د."

مك

نمةينامملايروضتملالوماجورخلكلاوبآ

بيللكياملاقيازركواكعولواتتامتسرام

يلللوغشالثلوانياوةينيميروايلايلارلا

ةيسارواكلتلابوةينامروشكيلارزلتوتم"

كاةينئابآثالثهيلعفرشتنأكناكم

كرتكةبتكملاةينيميلابجوتي

لكايهنليروالكامببسبةينانبللكلاوtرؤ

اكرديكلذلجرلرالكإتروزمناشنةنسلئاوأ

اهكرادترملاىركذبةينانبآلناكماكلمتو

.نيتثعشلاذتتناككلذلةسا
%27.مه

..

. - . " . ميرمو
--

يرودلارقرلاوكاعولوأنمةينيميآةيمروض

هينمب1الللوغشوةياقمبًاروريكيلياوو

هساعدالمالسلايلعنولوزترضحولالا:ارتنس

تنأالإهلإالنأىأرشدييأتيلعلوبنوج

ىناطيعونتنيلفلانايكلايفكتاجن

لاعتشاىلااهديعيسةيداىكبجلثمملاعم

هسألارالوةتارورض-

اعرلانمالليلعالاترضحىرجهتلثمتامنا

الولوقورضاعدكالاكًلاعدوتامك

كلانيتيآيكاملانأةسارأيلعشاعملايعولا

ناةيبرتاهنألروغومتربلامجننازيترتب

المهوكاض:ليتارفةينمروضلاريرمتنا

اطعووكاجاثاوجروأكبارألومتةسلجارايهوتل

رعمتضهجماعلانمالليلعلاترتووكارأ

ابلنملكلبتارفنعلاعتشاىأللاقويلانا

انتةَيمالسلايلعلاترمعاعوموةيلامشلالودلا

هللاهديىلعماعةَيسوناطماتىرن

ملاعإللثالثناةنوتيليزنةيبا

تازيالونومعرفىارويرجتمثكلذ

مهيام

ما.

ص..

-نامع يرابراب

(ـه56ربنونَّنإ)تيرواعرلاشيجلل

.ةني

- ن1ر5جبيكسيتيسىتلا

ةجتالاوتاريماككهراشاابعالاوتاريماكاهراشا

لالالكناةبحاصهتالاوتامنآةبحاص

نارونواليامناىكريروولةيباوجلتاربإ

اطعتكبىولسلاونمالاميركشاكتسرلاولاكا

ىلعيرجتتيهتناناهلناكرارق

بيلهنييعتبناريانيبتناكةيمالعإماكوا

يكبايثياماجسناوهتاليدوالومتلمتًايأ

يفيناثلاقيرطيلديل،ةينعملا

نFعلمايلاتلابلوقلالامشهب
اوع

امل-4

.مهعم

. " 33

نيتعارواغرامراشالب33ربتيآلافنالاةروس

كلتبجالباشلكألالثمكهللاروا"مت

باغلأافارواو،زفيرغتلاناةبيتسا

(ناعميرقنع)شتوولكبجلكلاوةيلك

بيامنايضيستبانعلوالالجرلا

اموورواامبرووجوملكةيليمجتنامروكنا

ووهايكلوبان:اياراغلانمةيتأتميًاسرافغتعا

رواتامامتناقفتاامووارواروجواركبيبالتبرق

لثمومكىورمتيلتبرجتليوانترافغتعا

-بتللةبدتتخسترمتجمشلاتق

نلراغتعاجرتسالنامآاذكتلتوالكشب

لاصتالايلاةيبرتنالتمابكلهلشللو

ىليتقهياكلولاوناميلسلئاونانوموك

بس2الإشارتسرلرافنتسالبتارتادولج

ملامةيروستانورابكديباقلييك

ىرثآكتارروالاةسلريآورهاملولحبلاو

فوتموبانعلاغتشاوتلاتارارقتعاوبورشم

لوأقورتلاروماتاكيلتايآلةيرازأ

هفةينيمىهناوأنآرقلاتاينت

ملرارقنمددعلامتشاىأللاقميفنيبرعمترضح

.تسالكنأماروالكايهلارورغنكيام

.ليللالاومالاوةظقيلابيل
(م.شهلو،مهبةصا..دعبهممصيمقىلعلازتعتوتالاقميفرويطلابار)

زمالعاؤ،ىرضي



17)2018ربت:-هتقاطلماكبلمأيناكناهبتشييتلاةبيهيلماكمهسرادإلنكلو.ةرظانماكسوما

يلشاولوبيلكيونمماعةئامكلومحتيله

نييئانغنوكيفاليرايلاكمالسالاتافآ

م"تازوواشلاو-نياثوييلببسيكسرهلاو

ايكابلوتامك(ث)تيبلاةسامةجاحلالاثت

هبكباجدلجنجسلابيبروالالوطلايتيلاع

ماهوالاوملالاوكتارمتمناتزهتمسوا

الإ-لتنإتالزانتلكافنوتبالبيجت

وهوكنابناميالانيبلازيالليلاك

يوتكنيراقتعاكانهلافاكنعنياعرلكنع

رزالاسغ-سييتلاوبازفتسالاتالالآكانه

روردومزهوبجالتامهنيتلودكتيملاعلا

ىرماكىلةبجةنتابلثمتيكترايتلا

شيعتتناكيتلاكلتبجومبتارمتس

يكلانيرقلثملوبقناتريشيلمترك

وتنيمأللنيئوورهلوطايليامتامكتمت

بملاوتويبلالتكةيولالاجاتناب

لثلالاجرنيببسملانمسيلنوراومزك

ابماللاتاكساوةساودلاةلعشنارفاك

رواتاكنكمتلابماقيالكنيرتاكىرتاي

ر4وتتسًاشتإتلوشيروالوراعملوشتاننا

تلودلاليومتلاةَيالوياتىالىتلا

لمتينيبعالراليتكتنيننيدوج

ىلوتماتناركريادليوكاييكرتلاةياغ

ووجوملاريرمتلانكامكبآلاغيواههماننييآ

هومتيللراشروميبنملاومايريلو

لثلويووينةيالالوقيولاوماوجروالوم

يلىلاصتسومتيكنانيالوبيكيورت

جالاناالايأرولايدياكنبلاتشاتبرك

نوكلميالنيكروالوسرلاتيبلابابش

هتإكالولاوةيلقالابىتبتلمبيو"

تمكثثلامآبتوىكىراضلالورياك

لبلازتالكاجيكيجلبلالوطيلانومايا

كلوفلوتشسوجيمعنعنلعتةيميكيتلتا

ىلاتميالقاشةملكتناكىتلاتم%ماع

هبترميتلاكبوأطسوتميلملاتزع

مإتاموتناكتارارقيفترملواليكاج

(ري56ربنون-تالايرلا

ملاوةكرحلا

هبستملاموينارويلاةيبوروالوثنيرولوراه

الهستمتيكلوراكلوصوووجروامتامكلا

لتيكوهمجتلودلانيب؟لجرلالوط

يفليسابلكايجوياو2تشنبيكرتريدملكراس

رمزنشناةجيتننعامكنايكلاكةساج

سةلاثلرتسابكتالاكراتلورظو1

الوتمتمتامكتعمجتلواناالالكب

مهلواريثاتنمتكتشتلتارانوالوط

4 انكردأ. ةيناكلوانتلالومووروالاةكاىرورض

يانيعبابلانأةسيايرلالافنالانا

مهتباغروبيياهتمميييللكشي

سلجسعاونايليلجملاعاي؟ارآشتيترالواو

ليزناشبوريبكيوانيكشاقنماتخ

عرلروانملآعمتبونع(دحالالاةليكةغر)

قرزلاةيكتتابمويلالوالاةيوستلا-كبدلا

هيامو؟نيبتلييركتدعمربتعيومو؟لوب

راهنلااهتيرارواقلتيتتتامكابع

ابتابجيجعوتستجتنيامًابليوبي

اهروصيلماكلاةياهنضايرلانيبتاكاب

دملةيلاثملابلماعتتالنيزاكلاجت

سويىمتكتللوكينويكسارع1ةباج

هتساةموتاير4روكليكوتلورظىرج

Rejectكسياهرك

روايجهنآتيتعمنيلاجملاءايبي

نانةينىكبيىكنابعاجاتويماكيب

رنيلكنالنيتثروزاكيناثلانوكي

لكاجوتنملاكردتاهلوةيبانيرت؟اقيإمإب

ىتلاةملوعسويراغليراكىتلانم

يتشسكإىجىكتلاوماسالتكوريز

روكرتكلعاكبريلالاجربلتك

هيالتاباتكلكاعوبرولوكنوالوواروارهبي

تانلالكيهيفاشوكراميلوتلهب

ىتينالبقنيرتملوكومرلوي

وقيلامو1اتينوجىكيرلوطاوراشانتجلوع

تاكيتنآنامزلك؟بتملامنيب

يكبتنآتياقومهتبواجتبزازآ

ينوناقتوقثننأانبىلوألا

نايتبكمامتيملكنيحلنينغرمويب

.شيةيلكيهلوتيبلاناك

عوضوملانعلماكمالسلابحاصمكترضتمّرك

كبيكولغالةيرانةبرللهسلكب

هبتشملانمماعوينويىلاناسللابتام

ىلإيتنومنيهتملكمهو-بحكئاموسرولكرم

نيديللثملابةيهيفرتلايفونيبيل

ليكوكركيبايلوكاليلترويللوم

لكنآرقلابتاكمقستتالوبآنملاتشا

ىراجتراركخيلنيرخانيلجرلا

مزملربعاوروبجيجاعنبرىلاوتيتوقع

ناعورماتيلانببكارلكللاؤتشيلهوشاعم

رايتكنابج-كركافهدهعتهالكولا

--
جوىريكبوايريجاجاجإدؤومكلمتب

لعلالوحتاياناتلجستاجايورلRejectك

هيايلهنأكناكارورمةيلانالصينيايا

يراتوهتاملكيفكلزنيبجسومىقبيو

تلكوأكلوصووووبماجتسجآيالولاونامئاغلا

لاةلوةَيةيسرترورورسوورلاشايبكراهوا

تيتاعماكتايئاكلوولوكوكركنيارو

ب1ؤينكلوكردلاوشيشميديستباونع

لابفلوونإزوولكألافالإكبريةكلاقوس

نيزنومقألاكوهونوكينلناجلوالت

مكمّرككاجيونزوونومقامدعلوروك

راخلاتبركبًالوتيشانلكنمتابحاص

لكنيراتىقبتنالايرجييتلاتاشاشىقل

ترملابرشاوعتمتياللكعولوونييك

ةبآكلاهنكمتسومكاترمكبانس

هجتوتوكتكعوبكلميالولاجملك

لوناثيهنيراكنياوجورواونكاتلكشلاب

.- هتبرجتةياغاوترواجرفوم2ةلايمنوتةلاصةجسلاكجوربالنوناق"تيجاه.ه
.لك

.تاثدتليثمجهنأيثراحلاكراشتلالامابامهتبكرمراتمألايسكتلاك.ارفاناو7

. وع
باتكتاحفتًاكسامتوةياعرمناغتكوالاملوانت
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(18) يرغنيتيمتملا2018
ربتك:-لجرتيمثنأشركيآرتويرتالشاغايسلامهتاكاريب

تالالاوكةسكاعيناكلكلالورتنكام

بتتاوبعوتيتإلانأبعابيتنرتنا

يدهيناصتولوملكىلإيمريلك

الووقروعوتللومتتناكلالهلايف

لوانوكيسومتالامتحالاناكمقيو

منايمرملواليكوبًاراجتوتالايتغراف

لاهلوراكىربإرواييرتاكنأوىتاقيمبةجت

زييبينامتنمتمرسوتولنكهلعرف

هبتشينمنوككسومأ؟ىكيبوكلاةروا
. م..رخ

تاثاكنارملاىلايكلييرونًةراتمارهامميمت.

تسنرزيروابرمولومانبجتلاعلك

لاشلبتاراعنيالتحاةزاركنلككلةبي

رمإتركليميووكالوبنيروفلاغلك

معاطملاثيلخلكلبقهتلاتتوتتاب

هرايتترظلامويهبتداعلكلوولزتخيارك

رظتككتاقافتاىلاسومكًانكبجومبلومنايبلا

ورإخاايباترويركسعلاطملاةيمكبيرتكت

ملستبسانملكيلتمبيتكسومآ

رونامالالاملاهتماقككنامتخاسيا

اطامشايتنبامالكهرمزورنييليجلاو

ىرتامكلمهيملباتكلايوتنيلك

جىرورضعوقويلإسوميتيلوتانا

كنمورللورتاوتلايفمهلوايابآلا

مكمسإوبرجيروالكيهحالمعسيلاكاك

رعكشويعستقراسلا،ريااهوجلوغشلا

تذختيةعونتيوىونج-بتوملا

يننكلنارفألكلسالبسانملايريلا

.نيليتاعامجتعإكناصقنانيرهيلي
اهتانايبلمشيسومآترازىواعكقيو

كسنومىكلامتحالماكرييغتلانمالإ

جرختامكلوانتوميمكعجيورنلاستكاب

يب،التيورلروزلاونيكتشملارطخكلاوت

ريبكلايرتناينابنممهلاشتبيجرلا

نيلروامامالاجاجترملمتاروطتنيركا

تكانبلجليجىلالواككسومىك

لومأملايورورضوقتولكنايمروتقوةثألا

(يك6ريننمقاروك

نوروانتىتلاشتووسوما

لاموسوايلوتامورىعروليلعتماص

لكككضحينيدسيللامعأ

تفرصطعلكايلامورامكتاصكلم

-كتباجإكلاماضلاكنبلاتامالع

كيتليككنبلاتامزالاولاومأ

ياكايلوحماتبايريجرينابياشتامك

كترالامتكمفاشتسمًانيميباتكب

ككلهكبلامكلاهنيبنوكينلةع

لشتالومحكورمةيريةحابيفماتياىمحت

هيك.نييكيناكيجدتلاوتايانب

عتمزاماماةريبكةارابمعومجمناف

عرلاىلابوثوسومآلكعمضرعوتارروا

راقولليبيراكلايحيفهعشفوالكوي

كانيكمتويليرواكاجيبفاس

توتابوعنمتملكناروونرطىا-سيرليونت

نومروالينولوكتناصفارملاكسوم

هزهيةيجالايبارورضكاجكنإلك

ةيجاليشناكريانيتاشاكيفلوجلكنمبجر

نورواني1كتبارأضايرنوكيس

لامعالاوسوايلوترورملاانتمتيولبراهدناست

فاصكلامزلاككنييسايسًالييرك

كنبلاناصلب"فرصتنعلاورارق

لكةركفاصرلؤرولومًاضيالامعاكا

سيلفاصةدوعتيقوتوتكيةداع

،انبليلاقرومونكناوتيبكلميشلومت12

تتابقاتنكناورومالاىرجارتبلوراغ

لكىراعمريغرواعمىرجتسديركبازاوث

سيركتملامتحا

:يلزينيترتلاريغنيينانبلوترإ147ىرقب

.تروصوكمهناترواسيىروارتيلعريبكلا

.ليلتامكوتيقعتا

هبتتاىلايلاوتعمجمنأركنيالريا

وجريىونسلوراغلالخارامتيكلةوضعنيرت

بولكألالبقرومونكاسومًاراعشنوكيل

نمًالدبيريخبكبيجينمك

؟ةبيهيوعراستنايفتماتلكليومتوتركوش

رلومنبهلكيجيرخةبوتهيدلناكنم

ةوبشنجهترومونىالكىلعتابور

ةيعيهصتمتكلامنبلاتشاةكستاياغ

نيياعرلاانوكسامتسوكنلخيبورنأب

ينورباكلينامشيلكترتبتاكاهيففطل

لوةروقانلامهتىتيةعارزلاةرابتعاب

يورواتلاقكل؟سيتنرتقتامىتم

شناضتلكألابتللتارتييكلاجم

دلبّيتبكنبلالماكسومًامترواجتي

تياتمولاثملاليصافتلكمةلوهسوماع

ع--.رم

قيقمنكمياتتقةلوالاقمكسومنكي

ىلاملكقايكلىكتمنكةبوعيرواجت

لوونايتإلانيا-سبتايجيتارتسالا

كسومنيبلاعتشالاجتقارووجوملالونيزاك

تاكمكتيوفتيلهتياعرلاريمالا

قتترورضكتإلاوجيإكسانكمتنبتمت

كرامنابسانملارواحتلاىرجو،لومأًالجس

لالوادتتمهاسةسلجلكشتكلذكوارتفاص

توتوملانمولومانياملبيلاحكلايخ

ىتليختزاملابصانمكناروانيتسروتناس

وكسومتةيبرعلوديفرورمنكميةكر

رلكيلإنبنيمأخجتةيمارجإلكناضتت

متتسبيبوةتانلصيروطىرورضيفو(رومأ1،ىلاطم

لامتحالالكزنيلروانيرىونلايبيرقنيب

ببسيرواهريغولامتحاكازغبسانماروبانلابللكيو

ليخيىبميلشنيكىلاةلوجتناك

ليتاريشاتمكاحلانيماتلالبسلك

لوقيرفتورومأنيبلؤاغاتلثملي

ام-عم-نم

نيلوتينميلعةيمينييليئارسالانمنيذلاناكمو

.تليعسلاوةيتحتلاىلعسلجملاناجر

ت

وانيباتلامع70تغلب

3 ةرواتسرتوورفروزتم

وونيزتبملاونيمات



.

-يليامباهمامح:

،يميج الا يبكو

عميسم ةيساي

ةج نيمأم
وميساممج ةرميتاروم مهل ةعو

ًاينمتمهعمجييزيلامجمجهعا

تم جيجولعجيو

ةيج ةيجموغاجتي

تيا ،يجو ةمجامةاواره
مه نم جحومسي

ةرمةجومل مجو ةميقو نمةمارغلا راوم

ةمخ هتمةمراهو ةعجةجاتميمحب

ةص امكيممصم مخةجرحةيؤر-ودبي

ةجو- بب،هجج،يجريمأ

دمويبكيوكلا تاموقمجيورد زياو"

-ج ةكلم،ةماعةيعمجديمجو ةيبمج

-رسخي نم ةعماج دومجةديؤيو ةجمرلوم

يهيتمرايخلع يده ملةريدم متي

-ج ةجي ينم-ختويمايم دمجمب

مومهةجم -جم مامأ ميميمرقم

-خجاريم الومرؤمؤم ومريتجرerرودجي

مم

ةف .بوجيةججؤييجrقمل

يم جمويلا ةيمرج ةدج-يبرععمتجمو

ةيتيوه يهيمايمويكيمانتو ةمهم

ةهجةيتاممتوريب -جراخ ايجروجو

نم همج
ةنرم ،يناج جيبم،سجيور-

عم ةينميلا ةيميكحيمويتمومرقدو

مهميم ةجممةورمبو .جيورعم

يبوج عمجييموي غي،مجعمجم

نمهجومجم ةججمةرجم

ريدم ضرعم ةaدمةميوج ةيمارتم

مجمهم راوجرخةجيتنةيمسجو

ةـيو
ةا ةجةمهزجم ةصروجيم

دr-ج

نممويلاةيقذ in-كيتوغيتميرج

ةجيتنو -ج-وناليمةجرخمللخ ةيليومدهي

امم،ايم نمجرخ جتنم ةيمم رماؤمج

الضب ةجع جزيو نيمويرجتمهمض اممتم

ناج نموةموممهناهك"-خيعمج رمج

ةيمها يمويا ء-ججمييموه-جيلوم

.مه،ام لهةمجريو -خ- ةداعأ ريك)ميمرت

جج-ج يميدجتاوداوم م-خمؤم

موياورقميس ماما ةرايس مولعو-ج-يم

،تم ةزات
يوجهنادنج رإلا-جدوصومحم

10 -جيم يمجةبجومبممممهلجرم

ةمهم وجدوج -جميتمأيو نعمجن

مزعةجج -ةيمم ميمص رمتم-رخم

مهعم يرجيو مم-ةموميحيرضو

جي-جوم يفمهوةوربمهتمهمامضمي

يماتخيرتنومةمجرتملامو ةبقارمتجال

عم،رالومي كلم ةمرتحمةيمورلا

ةارابمةجيتن ماعةرجرج تمتتخاو

-ج جلاعممميتجاج خيمج

ةشقانمو عيضاوم ةصاخ دمجتم-يمجب

-خيميمريجةيلةيجيتاريتام مهرامم

بج% يفمهدوجو موتيمومريتجهم

ميلالا همةيممةمهمتخوعدي

ةغلةيبم -ججيزم ةيميمصو

7 يا
ةم-يسرتمتميريوايكرت"3 مهوركتحاوجوم

ه يه
ةجوميممصم ة0وةم-خaجيشبجوم

قماهرجتمهتا ،ةجت ةمج-جيبو

يهىوق ىسيصح ةعGنعديمحلا 6اهتطش ةبايلم جوتًامهميم

بصخ مج ةجوم ةجوم

جةرم يجوز ربجةمراعض

ةا .عجةيكيجامممريو

خي 30مويمتي :يحج

وي) موي هيك)وجييلصي

ينيغ
،ميهج

و .مامالا

ةلهؤمجيو

نكل (2تالـــــــــــــــــــــــــــــــــيــه
ةيخيرع يجيمؤت دالجيميموج

ةمصاع جيوجةبجعم-م ةيلوؤدم-جيمم

وبيجوولمجrn-سخةجوموشومهلاوج

امرشؤمج ةياةيمومعج جيمتم،رخم

خيبممجاهم جييدو
-جرمم

يمم

هيكيبموعدم-(يباهرإ))

هذهيرييروكريم مجحوةيعونلا

ةيمي ،ةديدج ممممممممممممم

ءام،،،ه ةعماج عج-ججمارتمرارغج

-. نم
2ؤرو نماغيم ،ةهج نممهو وصا

يممرماورجأو ةيوماؤمج%ميرك

مه نميلوموقي -يتيلمع نيلرب
ةماري مجريةيلام

ايمويليمج رخفم

rrر

ميخو نمةذإ-جلاةمهمومهو هوجو

مهججنمومراي وميمجروجأم

.يج هذيمملاةمجاهميمرجأو

يه،دعب-خ-يم ةجو ممرتومهنوزخم

تمج سوم ةرتاي جرتم-ةججؤي

نم -جةيم جرعتمزايتمممرتم

عي

يبيلوسنوج،يجاججيم جروم

لخادةردخم جراخو موةمجذجتم

وه ام عفد جمدوينويلم .ةجوريام

لجميرم يتلاوميلج ججتحي

نم يتلاو،ميمصتوةيجيورتلا رقم

جيميمرتم ةمهم-ف-امعز ياةوق وس

نيع الوعيمإلا ىلاةيوجيهي رليم

- ام ةمهمةصقارو ntبيردr-ج Pr

نم
تاريجومجمr-جي-يج

مويلا راصت

-ج ميت يمجدمحمةيباجياب

بجومبةججدم ةمre-جيم تاخيبيرجم

ميخاوعجارتي ةيعييتلا-جيمم روصم

اميا.سيصيسو جزمرهمم-aسدجمتخي

وج يه-جمra.يجوم مجضحجرم

ام مدعةجي عضو يتدج،هايمةؤرصم

اممميرةيمويتامهادمةلمحم عجي

ام ةجي يفمهلاوما عضو امةؤرتم

امم تارمعبراببسي ةمهم هموجمج

2-جييوريو ةج- ةيضرم ةماقملاو

عم ةريجيج ربتمجوججمانرب

يتمهم ريهةيضرمةجرختضعتمم

60) خ-:يتنيروي يقبتمج وهمهممؤم ةهجةمجرت ةقموقت ةموتتةقيمج
ةكوموقت
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عَي

"ةكميفنكلامك.%مكهب1

زرييغتونيتينيبلنال
لتايتلووسك%زئاجناجلافغتلوباكببسلاجلاتايتابناعمتتآركباوننكل

القيوانلامآتالكخرواجتقوباكريتجاحرمالاناقوبلتلكبشتيرلكشاغلاشاتثجناج

ناهومبجاوتمانغىلاةينيبةركيألاعتشاءاغ

ةامسايلعلوطأكلاجمقو.بلقلانمهب

نوملوجتتتليكلألاةفاكلومايجلوا

يئاشلالاعتشاءاغنا-ليتاًجاريباونونيقي

تمتتقرفكلاقتشمهبقولماعاضرلك

سةَيتمرةشزاجاتوبتاقفاوملالثم

لكنعًالهؤيوفئاظونا-ستلتمتاخرو

نكتةباجنملكشتاهنوكلتمن

ةيآلايربيارقاقةروصبرازنكول"مو

سكيرإبجيىتلا

نقلوشتْمُكءاَجنقلمجتيآيديا

ىيشَحلُقَفاْوَّلَوَتنِإَفةّيجّرفوّركتيهتني

شزعلاُبَرَوُهَوُتْلَّكَوَتِهْيَلَعَوُهالإهلإالهللا

نيذلالعجتةننايفكَينَمَو.(28هبوثييايعلا

رإنامثلالخاةروصبلمعيهنأاًريشُيجرفأ

اريجنفيتشيرمنكي

هتحنومنإبككلكاروامكئالواجتقوبلكام

لتاينتبمامماتتآلثباوتنكالؤ7

لوسبكمتبرجتناجلفثكتلينيجناج

لكمرمتكناغلكشيهتايلكيف

تاكغرواجتقوىريتجاعمعيقصلزع

التوميروميناننمةعبانتابونامآ

ىرجيرارمتكونيروايدجنيوبجاوتنج

(شاءاشنا)سكعيتاموانمتاجتنمو

مجحنايوجرووتاقورأوقزرشاشكنايقالم

توميلغلالاغتشاةساسةساجوروومكمت

(يناماشنلا)ةيتباشكنانايتياك

جاجدلالثملئاتنجوتوريبتلمشءاغلا

نم:نيتوبنامعمامالاهبتلتحاسلايف

ىولناعملابطلنروالياطخبتمابوأناك

تايرولو7-نومليناشتلثمللناج

هلاشلئامكلالابيننميتلاوةيبرتلانإ

نا-سيةسلجةياهندنعهنالوقينمىلا

يفربيللالثممالسلابحاصمكترممّرك

بجاهيجوتامكمازليللكلهتباتك

وتكبموتاكيدلاكلذكنامالانالب

ناليميزنكوياهامنيبشطعورشانكلذمت

قراوزللالكةينقتلاوارتاواماتووورلانورث

مكنيامئادمكانريرميناًار5هتيمالوب

ماتاكحالايلوةعيكفئاظونادعبككرانرب

ى237-سيةيكبلثمتةيبلاغتشاتالاجم

ناةشرأجاتراتمألاتارايلمقيللكبج

ةيملاعويكتمرهسارواترفغملكلافلكتو

لاكلاتسملولابلالاش)7-سيةجر

لثأندالنبةيدلفاومهاتلكتابلاروانم

كساوةثؤيوفئاظوناىكناطيشةتسةلاهاحالي

اعدالوكللوالعةيركفلاوناسنالكبيتك

مايالاةنميألايهقوبلومتاعورم-قوملكر

يتلاةيكرتةكرشلاءاغناـجتقيىورلامار

اجيوونترثكناطيشألاوةعيولبقار

كفنتالوانكجاجدلاقتاليشجت

ناب7-جتايواواهرافككلومانيرواجتقوب

،موةدجقو.تقةتشونرواتناع

نآرقجتتتابةتلوفةسائرلليزاوجربز

ترمأوتليومتبمهلةبسانملكنكل

نمماعلااهنيبتانايبتروفكنبلا

كريغنمنايبىلاتإينسيلكشلاعمليمت

ةيخياليتلاو ازنلومتراعوماتلوبنوركرابي

نيتارفيطشاتعتنيجرداقلادبعغجناريا

توملكللامكلاالواتسعيهرايعلانم

دعبفيضوبمامأماهتانيبنمالارفوت

روانت"ماتيباتيبيفليللاانيلعشا

انهيرورض"نالوجتتيكيهليميونولوجتي

دنعلاعتشاىلاروبععجنيلدارلرورمروا

(جروجوايناتاكشارلوموووج)اعولك

نازوررورشرافغتسالاريسروا-اعميرورضشازور

لكولوررغماتةيباتميويبةـبترع-انهاي

(نيالنوايجزايت).ىك

لماكلوسوريرغيشينعميممكيتلينولوبنمنييباقنلانايبلالاق

ال"قارتاهتالاامنلاويبآلاعتشيتيمت

ةرم"1ب-.اماعجتىواتىرينالعالامرج-هم
ستنلماهاوويلاولالاموماكانالابتايواواقىألتالكألاارم/7

بيترتلاةيبروالالامش
ونيجسللبلكلاليكونمترضح

ثوكسرابتؤمةتسبةثألايلةيكاجبتلا

لثملابةلهؤمتسلورولواتناكو.ميلعتخي

شاتتاربكراذتعاروالواحيشارفناتورب

لثمةيراجتلاتامالعلاو،تاربخلا

ةلودلالازتالتالئاعوماتكيرواجتلايخ

سكاجليجكبرمرمتستبرعكاعديأ

تالتلششابةسلاجاهبىنبو

نعةباجومتلانىلعنيمامالكتوملالوح

نلرمت!كلاهماتاهناالإكليشاه

شاتتكالاةيولاتبرتلاتنستضلا

هتايآلثبتشيعتوهيلعشادعلانيمامالا

زاف2ككبفرشتيكايرغيميلترضحملا

لايخلالوانتراسمترضحكوالثمكيأءاشع

مارآوتابلشىريالو،ةيرانتاراكزارلؤملايك

ميكاكلوهوبعالبناجلكلارتنياتواكسولراك

اهبورغليالامكرتلاقاكنارتفارزماغاك

هكنبشيكامإبكلذللثتتارضحموقت

نكلوترامشميللينترضحينلهنا

ايرلثمتايالترعرونشابابلاةساسلا

كديلبىنوتىلإناتسكابترضح

بستلماكنيروابليمآلّقنورامىبوينسلا

.نينوموانترونتلانمتابيتنفسلمبام

هوركستومهههخ المةيميهافألابو.
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كسىنغرولوباكجيرملي

يتاقيمبيساوجكنوماحمربعتسرمتجالاويسايسآ

يدوجتيفوتامكةايحوهريغصلاكامدكذيو.2-يلعليهتقاعتىماتيلايرىنغيىتفمةسلجمويبًاميقموج-1

8ربمت:.هبعيبلاةيبرتلاريزويميريجيكريماحمتسيلو،تارتمنيرايعمىوتب147ىري

متياكيفونمتي-ليتسجوتواكسعإتباجتابيدايقوج-3-هاسمكايلبققوسلجتتامالعلاتالاهريغونيبكتباتناروكةيهاركىلعلام

كتاباتتتلامنيتقفصلامكانمنينثايلاوحلثمةيوونتارقموتاتيشروريغيلباورممات5-يلعىملعلاتت.هسجاتيدرك
طخوراوورواهتحاوعيوقفوهبةـبحاصماطويبآلا-8-شتايقبقيلهارمكنيواودإودمحبنوكتسولكاجكنبلانوشلك7-جسىلعلدتالالمتةسوممتي

الكىتايىكيفيامدقتامكةيواجليمعبكتزاجاتبحاصملعةيلاتقةمهميتلاتاقفنيفبعليويبانعبكلذك

ظفاعنانوشتياغناكةسايسلاوينابحاص

ناغو1مالمتزرتعفر-ماغباونميكاوبع

فرتناةيسورلاتايرابممسوملاناةنوالا

قراطمالك-نيارلاءارآلانيبلاعفناهاغ

ماعىفيعيغيسىذنيلونيكشيلوابؤوشك

لالخناكبلاغسكوكميتنيجوثم

هماط-ناتيفيفنئاغسوجالينسريوازآ

سيإ"ناونمكنمكيعميلعنملك

زمرلامكنيومنيدلاوايىتمنيروترثك

يزاغيفيف-يارلانعرومالارثكايهومالعا

ناغلكاهيفتثاغترصتقيليمعرواني

نكمت-نيلربيصغنسوايمولتابعت

هماغمكباغبيثمتىشىاليوماكوالإ

ناكسوشوشيشكوكنافبيبامسرينملك

ًاعارومحغت-قياركيفشناغيملكىلعماع

يتاغسرومالنايرلامسالاويكناليرسلاتيبل

يكبيفنارسوكريرمتليتقعيوجأل*

ميمتسريناةارألتتملمهلكشيلواريعديورالوك

رمعقورافقلاع-ناتلكيفاهليوحت

رصنرومالازامةيرقلايضتراثي-ثولاب

اهرورم:ينامريبياللاوزنلتقمسرامضغؤوك

لومملعسرويتياعناكنيذلانيبيملمث

نيوريهيشويينابايلاامايفوم-نيالكنيقباسلا

-ليهينينناتيإمينيبنايتسيرك

يزهباغوخناريارارقلاناكيناديم

دروالنالالاقامك،ليللانامعهانينيوويئانجلا

سلجسو%مفلقعمامتجا

رمتؤّجُتلااذإو.هتبكوكنشتةلأاذإ

اذإوهتريشليجلاَّنأوهكّرتكئا

قاطتآي(41يوت)oتللغزاهجلا

عفوهريكذتنوتاملعنونمثالبتكهؤيليوارعا

رنجنوميساكوماتورايناتاكلايورايناتي

-لثمةيرورضتامجروةك

ليجلامثلاوتاخناكناياربلايوجاضرمعادنيارك

لباوبيشكاغيإلككوليباغسقعروجال

نيوهتمسوملالهاعدومثوتنأنايسيك

اهرورمنورابيقاعمسيلزورماكلامكوروغنات

لكنويتمتهاوانئالوورفلكيلوتامك

ليةيليفراركرويواملانوكنيارلالاير

دروثيللملانيبىشتيلواركلاملاتابغرولبيفيلأت

-نيتكلمملانملاعيورنعربعي

الاوكسروبملام-يإ"مامهيبشغكاع

سريبيرامماعلايلويناغ-نيلركانيرت

مالب-متهاغهاجتتايلاع-كاوكراقتلاربع

ىؤلعةرداقلالوانتامثيمىنبلوارىلع

ىلكلاةحارنانملايناعلوميناثلآ

بعبنابايلمعنعاغمتوم

دالبلالاسملاقنسوماتيسآ

يعوتقوزومتزيمتيبآبناجسيئرلارقمكيدي

كنارهوكاشاعتريوراليهةيمالاًاعيورت

ورازييكايةّيلعايفيطلتنمليلقتلوحتام

لترضإريرقتةينازيميورنورشعماي

رتيبتويبلايفنوعضويوناسيننم

لوايكرتةياعربنييارشلابرقايوجرواج

نكبتايشليملعباتكىفليتولكعم

ةحنبةعجيسنتيروايثويشانمؤيوكلا

لبلاورةنيمجرواةفئبنجتلو

هعنوناقسريبنًمابلاغروشك21و-ملاويكمركامك

ميإتراصق-متامعيبمويلكةيرق

وابآمالسإلاتيفراهمبآلكتاطلس

ملوتاريسمىلاورتمىنبلوارناريا

تناكمورويىدمكرابملاةماعدنافليبرا

-يلاومألاغشانيروبراهنلالامعتسإتراص

قرشملاووكرابآمالسإئرغمقيرلاىلعنامهم

سالكناعميمس-نإالكنأمق-تيرك

نيارلاتحتعقارـيإ1ظفاحنابش-رإآتناعيزاغ

ميرىنيلوارفييعتمتةيكيرماةكبرد

باقآ-روعالالاقميرتيوبسوجاليلتغابو

رادلوسناتالزغملاةسرإًالمًأابلاغيمتنيهلا

دهاوشنلاقاملوحنيدلالامكتسإةمالعناك

تالعتام-ىشتيلوارشيرسالسيبيعملوك

ظفاح-وآمالساميهردلاخدسلاويكيجلبلاداقامك

زيملينوانياركمالعاتحارروجالايفكروتاتغاك

ناغشافيس-قيلنيهيشكنيريفوسيرك

زوكاجاط-ناطلسمثناالاقيكشيلوارزورايتك-لج

مراتغ-لوقموينملؤينرياغماورضح

ربلانايزميقينملكنيبنماتامنات

ملارشكجاليتاغمموكيتيفيلملعلماك

-لوجتيتفملا-دإًاليجلايفح-نيارلالامعانارمع

ملماتلاكدلج3يثولازغنيارلاءاسنلامهراع

نينر-قباركمثمي-نيارلاتحتنيرسن-قيارك

رصمهريمعوليوزقيارلايفيفتبكقياركمك

-قبارلاثيدان-نومكولاوليكلمومثنم

قرلاروزاريشمةيراجتتاراماينيارلالثومو

افم1ارينيركيبربعنيركتحملاملاسناك

-يارلامارتعي-ىثيلوارلانابعشبرشلوك

-تيركايستبكرشؤموي2منتباكيزاغ

هراتخرفوًاريبجنيترئاطلستمت-لاونايمتاراما

كولايبيليفهتملكمليفلالثماهنعباغ

تينيمههبوج-يفيفنييروكلامانباغو

نافلإ-روبالنمنوكيالنأ-ىليلواب

انتفاقيالاناويناغفايمنيالنوريث

شاغ-وروألامامأملاوتاروثلاناخ-يارلا

ناغزبىوسيركنابناكف-لوكبوك

ديشريبمايونممباغومتتايلايلعسركي

نايرلاودسلاماتناسنوم-نيالكميكيلع

ىلومعرخثويديؤتلهرخاسيئروبماه

تعينلرومالؤشلاغاعدنيارليرعسـيوتيم

نويفريزاغهاغباوبلاميرومالعورش

عتىرتاملكاهيلتةكليلاحوووملتايلآنإاوبةصتفلا1)ًالغشيلكىدتمتيالىلاتازاغ

لثىريناكاملراشملالكمعدتلازتاليمالسالانابايلاكنبلبقتومتهيناكنكت
(ب.ويميريت1..رمييتلايه

(مم/كمعم/جسأكعمجم-.يكو.م3لكا
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تراشكلارواربتخالاونيرارمتتلهليو

تارشعلاقتشاىألىماعنيبترعشلوق

ةيباينلاسيرايتلثمتو،انب

يلةينيبأمثتسإكشتامكيلاعت

تاكبرايوتتلاوةباتكلاةباوبلاتاذ

يورلاوةوريكلاةيانملك:يازتنمةينغم

يرازورواشتلانملانتشادني

سيلكتلبارغللروركتاماستبالافشكانه

لاعتشاىدهمويلايبتبرعيانج-ب-يلاناروستاو

اللاملاتيب)توكنيتاروتهتبتاياورتسكع

لكةيلامشلصو(يكةليلنيبكرتشم

ىأيفىمسيامعكبيللكايلايرابيتمتخ

ةيبيرقتوهامىلعتالوجبنيلمثلاعتشا

لاعتشاىثنكنهنإيلودلايئالبركلا

ةكساللةيلاتلاناكفيكسرنامث

ةَيسمشلالوطساللاثلالامعمةيبيللاًافاريبك

ايك":ياروالاتاصنمكنوروروتمكربجنس

تاكلتمم(ةينيم)لامكةناهلثمت

ناكبريتلثيدح(20لا"1ماعيتاقي)

فصنغينولمأينوبروبىشفلليجنت

مايالاناةيكيرمانيتوبناعمكضارشع

لاتيباكياجناسمجنجنععانتم

ناصتلامرملوالاةتسوايبيليفوتتلاكلزغلاك

اريكلتنيبتعأاخيبسايتلاتشوريهمت

(ي56نمقإ)ريبكوةيروأليغاي

يبدرمتةيلمبزافشوناج
تهبجلانيتمتلناريانيبلورولابءانثرواه

لينيمانثروأوةيكيرمالمنمتملع

(قفلاويعيبر130/تمت)جيكوةجهبلا

لورتابىرقتسوونامك

نولمأليروبىفاومزهتسينمنيبنيابت

كيربلثمةيباجيإانآربىلعك

ةيبونجلااكيرمأجوتينهسفنيلعاماسينكسلا

خومليمىليدليكوناكيريمن

كبلكنيتنمنكمتلل

ةَيبآرماكوبينج،الوكاتكوياتسوي
. . -م .

يلكتلغشلليراجتمجلكبتماق
-- مم -

. . . . . . . . " مت.--يستةيلمعنا

راوجبيرنهيكرشملسواغيمسلوتاملكيف

عتلكشنيبضرملامهتلانموجييدلبنيب

=حج

رشنبةيكرامنغيرغفصنرواسيةيكيرمأ

سراميتي2لوينتباكلالاشترومكنبو

متكتلكلكشترومكنومرغفضفرو

كسانمثإونيزوين)نبززارباخملا

رشابت(ةسيكبارتخيراتيعيناك

يومورشلامتينلومًانيجسبجاونمناوينأ

بياتلشنالانالنااندعسيامككع

بيجنإلونمآكبيكيووباـجتان(ناك

بجاو(مهلاوم)شتيفونايبلاوتوريبلاو

نكمتيتلانيشتفملانمنانوماخسجت

اق(نياتشن"20رجن)

اينتناكونيفييروسكارشاريإلا،لع

سبنولولثلوركنكلبآةيراورو

يتلالايرايتروالاينانيرتساهنعيأ

نولمعتسينوناقيلدنيرجتيقوتب

.اضتسايفةيلاتتمتاعومجمو

ةَيناجلويرجيناناكسليكاجناسلنع

ىواكشجنشنوبىرييتلاهتترمللاملعم

كمهفيكتةيبرغتاباغلاروالايريثك

باشلاليجنايلوجسكيهلالتخاكليج

نكتملةيبرعلاريبكةيوبرتقاروانوج

قوسلاجمنانبلنعةيجيكـلاوةبيرغلاتروص

يباجيالاو؟كبجاوبارخلاكلوهس

بيله"ناةـجولاعراوايجبجمكهت

وتركمويلاةاكنافنارياني1لكلةباج

ريبكنزوليكولامكتسيوبجاوزغلا

هتساةنيرولوولنارغلاوارلاورغرلاكلباسح

ةبكرلاناتمعاكىلعاواكرارشاجحلقن:ولريبى6

هوتالاروأ"مجرتبراغراكلاغتشالايبيب

ىرشؤشنإ-141ماعنلاك(لمأ)نيرغ

هتلوأًاؤرولوباك
ةينرمموه

-

=تحت-ياتحت.%

ةيامككو.

ًايزكرمكتيناايكرتو
كوناتسخاكىرمقوالامرحويريكروتانلا

ةيتارناغالاوتورازانكب

-

24يقل

قوشتميقامايالانمماوكاجناسمرك

وبمالايلو:نامكياروثلالكويلواتعألتس

متيةنانكيتلاليماسرلانمزلاثيغ

ةيحرئسالادنبتبيبيهرتلاوتسووناسك

لوبتاياناترابكيلماكنيانآولوكاجناسك

لككردينألوبناسبمكيألايكمب

نوبراتلكنيبةكرتتيلومح"لوبلثمت

لمتباكيشلوبناجلككردييكيت

ىكسوبتالاحكانناالاىعركنبوببارت

ىعاةيننعدينجروأتومناضتتلومحوتلاب

جبةيهاربالاصتايرواجتتايلودتاثعب

ةيكنايونوماناتهوويبآلهبساهتسيلتاراشالا

لوقيبىريةوزىلعراوزلالولمتارشع

ةسرامملاوهتسةيلوأةسومتيك-لوماجورك

مللكومويلكعاولياهرامينكسإلاب

ناميناملاهبلزنوزنفرغيلمأننكلنا

نيعرفلاناىريتسلاتشاوربناضتلامم

ةيبرتكايةمانملاويبآنأنيبًاديدًشارت

سوتتناك(ةؤرلسومأ)رشع

لونابناتشكنملماعتتنيرشع

بجاوزغانتينيذلابادجبتأيلاويجيلخ

تاليككابتشإتيكع-ةيحإلىودج

لاومنيشاللاكسابإباكرنيبلوادتمت

بوأةبايلمنمآكتيالهنابجاومهعم

بجومصلاويئاقشقمللاؤ:توريالو

هللادبعنبملاساهبتضهجتلكفشكبان-جس

راكملابتبللتيوصتملاوةيلاملاتشاىأل

نملومتةرواشإولوباكنم:يازنبةينالمعيام

ةيومصحلاوم)رغلبناوجلاتنوويلباتك

لكابكباكلالازيالنينوجرواج(بجاو

لثباـجـ(بجاومصحلاوهئالرشفصنللشنا

لكاشملللومعواجمةَينامكلميامبناسيبا

!لومننلثميةيكريمالاويرعقت

ةيئاسكيبس

كرهزوتللاندالب
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برمروالكتعلطلكوتيبلكبحاص

دابآمالسإتسوبميلاريديلسرينألبقرالوأ

رإرإ"اتراكعاكيراعاكرويامكلاهتاتجرلل

ماتكرشلثمكابوتسورتبرمةسلكلتاقإ

ىتراهقومبازيزعتويميلوبيازازراو

امايولوأاهتارارقلوبيولياباراشب

نمشًالسلابكسمتوةيلاملاةباتكو

بورعبتقولالكليئيرجرواتيرشلاناك

هوتابزاوكتهنسلاغتشاتاةـ1لولور

كلاةيبرتوتوبمماقاريبكواقلختم

تميسليرإمالعالاهتسراميفيلاملانا

ةبسنلابلكومكراشتاملكبنيلثم

كبريالوجناكيوجنلاقتشاولراك

ولماكشاقسابلئاسريفتنك

يبانيرتاكوايفتالالودتعطال

ليرواةلوجتلمشتلةرمثيبتلنابايلا

لهرتوتتايشيليصتنابجياملاملالام

كبريكوبةنيدمناالاكيرتكيلالسوتام

كنيملوةنيتبيليرواكيبنجنكست

ىرقنيبةرشاقركدعبكتنحمىؤرواجز

رورشتلالماوةسرربتنمتلومجنلرالالك

مارلا50ؤوساشي:ناغلاوعلكبيرلالكايهافشلا

ةيمارلا100يرتيرالاةمارك50ينطولازوم

لكنيبلآىلانإروانييمالعالانإؤكروس

روناريايييكيتكتةحجرملانيبج

تابكربايجلاأجليلاؤتاياورلالوقتًاروأ

هرايزنمهعنمتاوريغيومتليبجتنب

سفاضانهرابتعالتايوراتباسحالك1و4نع

موةجضتلاوةيويسامتىروتلهسوكلك

كيللايفلوكشنإلاقيلودلانيب

لئجسنملدرووةَيتاطىرجتاغوعتمتي

.نييتيوكلانيب
رواغوىركروشىت"قاظنريابتيرتير:ناغلاوع

لاشيمغنتالابنيفوفنزوم

ةكشتلامجيروايدانيفتيشيبالك

كإتيوكلانايراورمفلم:يناثلاوهب

(ـه56ربأنمتارامالاوتاوسيفنوكت

مe.ج-

وماييمىنيئئئاليتارتلاحا

اننإلاقييتلا
ج-حج-ج-ج

ن.نيضاموأ

لايتحالاةكرجهيلتالماىريتبثي

مهتماعونوشنلماكغيلكشملارايتةرك

-ريانيتايتاويراكتاللكتيرشلاب

كاكتلواقملاكالملايلانيريش

هلازتامكراعملالكبملاعلانالعاناقي

شرجكتباشيتلانابلئاقباغنكي

تاذلاعتشاشرلا-يبوروخكنبلالامعا
ميركتبةيحكجعج

%ودعرو؟لاملاكرحتيلا

لوتبرسووهباقإكلذويهنيب

رواجتروقاشتيانعلك

تاقابكنامزأيتاقيموناته

تيزوتاهووطبارتلاامأ

اًججيواينيكاكسلاوناريا

الاجتيبةنتكتيبييتلا
نملالهلاناتاريجوولمعبروزاوتتعمس

مضمنعبيبا-هيكلإكبرمنمرثهب

نأميلعتلاوراورلانالعتسو!مالعارواكنبلاب

ريذبلاالوشيجكقينأنيمغلنخ

كيركيرلانمتعنملاعتشايلعنب

راييشتيجياكناكنيمنايملتلاميا

رساياولاني14كنوخضريزوتاملاق

ركوركورلعالعيرادالاماعتزعووىرجت

بجيناوةيعامجتاملككوباللت

ىلإباهوذغالاوهللالامكونيبلاتايآلاو

سحناملاتاماكرلاوتاموووواقايركزوجتي

ريتاكلازًاروزتمعنتمرواهارولقثلا

"رناتيزوتامووجتاراغلافافتلا

لوبكرمثهبارابتخالثمييرواملاتاونسلا

هيرناولانيب14كنوفلتاورلاعاطت

لابنالعابت؟ًاتيبلتليعولالكترتب

نما(تامورهيزو)تايلكلابةبلا؟اوت

مهوتيمونوعكريالكيبالتبكيبور35

يراكبحاصلكلوبلودلاهتناناريش

موهو-يلوبإتعمسلهوتيوركوعسيقي

.ةانبونوناقلابةلوجلويسنالعالاغ

تكس120تنأ

.امهنعهللامامتاكثينيكلايبمكناشييكةبيصيالوهه.

نلثلجىقلت
هي.

-- مم."1 - .

شيكاتتاياورلافلكوتلاقاروايايناولويوولومو

ناورملايتسابموميفاانخكلوفوليك22لاررقمايتلا."

سمسيت:ةركذملسلاديمع،هبع...به34ت....هعم

ىاترمكلاملاماعلابامامترضمر

لك،1965قناوجلكنميهوقوشكبط

ممكباجش.1974ىؤيناكنممكشي

ررميامكوانارتنمنميو:اوللارتسانلاضن

لكلثمو23ذغلوانت-نتوينلاكاكموحرم

يكيبيبتباثلالوكتكككموجمناف

دبالكرلابباجعرورسلاوهتسيفرصىورأاغ

نإلبمهوؤرمكانلالامعأونرواةكارمك

لثملاركأنملوأ-نتباتمتاوطخلامهاسي

بياليآباونوكيملاكرديوتوسويرولانعليمك

جنيرنيمكلاجملاةيبلتلةبهانلذب

بتاكلالاق،تارايتلايفنوتبمورتلا

لكيامريهبلوألانوناكنانملاحب

ريبعتبيوةيكرتوتباثقباونىأر

لامرمايلتينيبلتيلكبيشوه

لولكماعرتملولهلوماراورلالاقتعاتت

بحاصقةباتنيع1980ةبحاصإلاكلام

لانامتابنملظتةكيوناويايكلايك

كلمتشننيبلاصتاتمتهنالبال

ليسكيرتتماكمنملوأةيبرتلاب

هيإشيلنإكبريايلآلاولئابقالعةيا

كرامتعضولاةرسألكهرادايتلالكشيلوار

زاؤةيروساكرنيبنياكنبلاقنم

عاطلاوتايمكلاتيباكزكرمرازنيذلا

ًالكلايتمالاىلايلهالاةلمج

ناتفتكتتتمتكرتةيلاتلاةنسلثامت

رلكسربالةلازغلاابرواىتحولبلكتبرش

نيليبور35تلانلباللاقتعالايتلا

ايكيكلاغيكيفلامعلمالكلالك

تالواوج-1ككىرونمتيكللوألايروا

امكرتلالثتلاعيككنايةنسلوأروانتةتباج

كريروجةسآلاهسمكاننآراجتاليتلاانت

ّيألكرلاورلانالعتاسلجيلوانتالتئالالاارما

لاتشاشلعجكلكشتتحبصغ

وملعتالوهلنيبتيوزاوتتمحيتلاكلت

- .
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نوجرجؤيكتخرمبيليلكاروهىنا

هللاءاشناراجتلاعىوتسملكسيلوزوجت

يكتابنجتلوجارالوملسوتتداعاوباتتنجت

لالوانتوزاملاياهكمرديلوبآكيب

ناةباينلابتمسترموككمزنيابآ

رماكلاموصلاتاطغاربةبتايالروغباصعا

رواواكرظلغهبلطتاملاوزالتملاوزاللله

ليركالومطوغباصعاومليرواتوتلالا

بآرارواوتفراشلاجمرولوؤارواوتاط

لكبًاسوارتوتنمتاعاسبكبآالةباج

رواتاياورلايكزوبزكارمىلعلاونلكلوطأ

ناملالاةبتاجبآروانيرامتلامتحاليككرتور

هبإلانأللماكمويلكؤمطويختشاوولك

روىكروفداووسوتيرازلالخهبيكشزرواممث

شاروامهيكسا-نامعكنزلكلوطنيا

بيللككاجىكلكالأورجبيكووليأزغ

جيتارابميباحالنواعتكيفارج

رلالكةيامحةادغةيبالكعمسحكاذغنيلتا

نازورلكامتقوىلالثنوةعرلشاغادتملا

تتقارعلامرحينكيمليقابكك

لكلقورتشاووامابالاةياهنةدياك

دوواستلابلماعتمكلميناكولامبرو

ةيتلودىألىديعبنارياىلابآ

رواكراوغاليبةفينعبيلكنالعرواك

شينالباهبتعتمت

ىريلئاعلاتيبيفةيسنلبماعلك

ناجرهملثمالمزعمتمتثيملكةياعربعن

يلاتلعاموكلامزأاهبرواقرشنمتيه

حيالدكاءاروامةباجناكهلبقيالام
هتنأكبلعجشيامبتامكتعادولام

لثموجهبتيتشاووامهبتصوركناعشاروام

كتمروتكدلاناكلانيرمت

اتكتلوتوريرمعالطالاقرفًاجتيالبتاكرزّكر

يكلايكأتيلنيكمربتيزدولتسرتووةتس

اتستسولتقوتاظكركةقمشتيب

رولكبلوكليوكىرام19نيكبولوك

ادإهمزعاووامسنلولكنعلاكنآ

الإولوباتركاجرثكالكرؤبك

ىألنيلاوملاوناجللاو

لاوةيبوهوملااغلاوةساملانو

.(هكلاتقال

وابونرشاووات
ىعسيلكلاةيروهدوبهكاك

تسهبعالةثمورواىلاةلازتي

ما.ميeمت**....-

لغيفىكبرثأتيجروالوالانيتيماقتنييبأةيل

بحاصياكناكسلاةئيهلابا(لاتييبينوناقلامكتيعتيتلاتاهجلا)نييضرا

اقيثاتامهملايلايللالكهيلشكهنك

ةليللكنعةبايلاباملكبمتهي
٦يحمت

ادغةيبالئاسخلانافلاثمجن

ىألنضكنييثعبلاليمعاي

.لئازوةينيبلاةرازولاكتو

حجsهتدجكةعماجهميجحجني

اعدكيربنعتانايبيارادصابتاتمت

ينيميلالالهلاقيرفرودبينكوبنوش

ناكشيجنيبتاجتنمىلعاورلاكلذكليج

بصأبيصيايواكلازغنواعتولواكوناي

هوروالكامآشكارمنانبلروذكهتكيلمت

لكجروجلاتيبماكرفةياكلملالاقف

نعلاتيباكلانيجروجلثممكساناي

ةياهواةيالوةليوهتمتريابنمىري

انمهيامنايكلامنكيلوزنكسي

نلوماظنيفاصعالايودعكتيبىرامةسلجناربقم

رتييكينرشتييذلجانممتني

ةيلمعلالوباكباصعاروميبليماظنكتاط

جامشولبكلمبالكايكسامتموةَي

ريبكيكرافكترشؤملّجهمهتينم

ىلإنانويىكَيةركلامنكمتييكل

ليكايرلالامعالودجنوملكالزغلويلوبانوك

تقولباوجلاًايلاجتابةيمالكلالكةلازإبرمت

ليباكلكنرطترعيمثيريبكلارواتبرتقاط

كبملاجرئاسولغنارواتاضراوتالاغ

تيلكلانيبةيديلولاءارواملكلبتالاهتبا

رواجتترشنياجةيندتيالأسيالو

جتتوتجيتاطلثلةجتماظنكرظنةيادبلا

بيلكاثلاثاورجبىلودلاتقفاووكابو

اهسابلعملاوتاناعابييكل

زربالاليومتلامتيلبجتايروديل

لكمنوشلازنكنامديكتلشلامعا

كليزيالناقتارثانيركاشليزجكنا

اريقوبشيلوبىلاتايولوايربزرواليكيلوت

قيلازاملبورلارواتقومفقثمناكنا

هيوالكتنسيركشلاقو.ناسنإلاناىلا

ليولالكلوانتكناقايلركعياميلياك

هتقيقاعمبياهلازغعجاحبالاىلا

ذتتوشنيلعنيعتامكلكونانبللكنا

رونوووتتلازالضفانيلناروورونايرلالكتزيراقت

اقانيليجلكنالاقنابنمراككيله

اقلامعالوازنلمانربيفىلوالانانممات

الوروتومنميواكلهاتلانميلايكتلا"

ربعشناكلسكورورملالكليبزكيروطىواتفمو

ذتلكتايوشنلالاجملاكناتروعونتم

ىلوالامنوونيتسافالهاثيايسيلكشتالناريا

رواللنمىروراقشالت،ةباينرازن

ايادهلةلماكلاةينيكلانمتلوانتهرود

اتوتوترواتاطلكةيناتستاواموجانتناكو

بياكلهلمت2ـبتالاصتالابراودارايلاق

ريككبتكليومتلاىرجنكلوتسألا

لالااهدلويمتياكةليبجلاتاعامجليج

كيكوجكريككيرياناالاليتفم

لكتومناتلاقتايضتقمنيلوراك

هتيشكايكيبوسلييرانأامكنآ؟هتابي

يتلالامعاىلاناماكسيزينيمىلإناسلجلي

ليلايدنكنزغهشيشلامكلوشأت

تعقواوينىلايتاقيمعمتاموارتتنماي

نومتنتتـيتكروألكنمىأىرونتتوجرتم

شنأبكمايىككؤانتقومسلوبنكمي

يئاشلكامريستةيشعلوصوةيملعي

تسيروارتتيتلاتاسراممويلآلابتاكياوملتقاميف،لوالا

تاينقتنمةجومةلسبآ"الورولكلوألو.ورورملاورتكلااهلوانلتك

(غةلابوةمهتمطلتكلالكداتاكدجتككّكفلكتلكلتلكرو

؟الكلاووروالوهروالوؤةرك
اام..ماعEم

نيتريرووهتليممأللماعلالاونةتسلتر
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كيريتيشتيياهىتيكايدنايك

ىلتقتبابساىلاتبكاويتلالكاش

انلبويوسلاتولقنوةرمتسملا،يكسورج

لوالاقستيىسومابجوم-لتايكناكسرم

بيلةيالولاهيفلوادتلالاجملويسلاجلا

ملايليايبروالانمهذيوروماقةراوقشر

ةلتإفيضككرتيالولوكوتربلاسابع

(نتسن)-لووزواجتةيشيعملااملجاتايلوقت

ةمألاراكتباباهبنيللكتلوولايو:هراوشم

نييدانةكلبميرفلمكدلبنيب

رورغلاهباتكماتماروسلبانميلقاسيئر

كبلعلامتحالكىنغووغكيرواراوتالبازوفت

ةلماكةليكضكرتاعقوتلووووليك

ةيمالاوضكرنيرارمزنيلروالاونيلوالاوءالو

ةارابتعالكهبتإىفنرلدنيولوالاقرتت

وناناقاروايولتنكلىمىتشونك

لياتلطصُيامجقلتيانلةرمقز

نيملاوكبرم:لوليألوانتسنهجاوام

يفنياتنيكبناج،نملكركش،بيلك

ىلالوالايرازآالماعكالتم،سومتمتامك

رجإلالاقام دامنمزلوهراكولو

هلامبيلنهاهبىذتجتوىواكه

!لاينوروغمنمالانواعتلاةياماجاك

عاناشيرب

لاحديرو

اكينورك
.حيحص.-."

رودعومععيمجل

باوجيجلس .م

يواخيئرم2لوويواسوروبقومابقيناليك

لاقو.نييضاملكهيبراضشرولاىلع

تايآىكنوفوتامكنايبروالكيامحلكاةسوم

لمورومانتتاكةهبكلئاوانريانهك

جوهباصعاةتبالاسانلاةماعةلودنم

هيكرابلكلكيلترطلاملاععالاويلاهألا

لثلكةجوميفببسملاليصوتلوبش

ولووارواوملسلسكلوباكوكاةيبرطزتييلا

روىرتشتيفتكابًابعالنكمتامكرعا

ترفسا،كةباجوةيتيفىنمتيريرمتجا

تالاحكهلالتحاىرجوفصىكتنلو

لياتوانتلساوكانه

ةيحضترينمنييرابمنملوهراكو

ديوهتلامرلاامارونابتادلوييكلش

تتهتيع-جسليماسهالولورتفيكهو.ًارمتجيلككسمتيكلوكهلاوراجحلا

ساجراشتةكيبورينربتاجومهحاليج

ناشنمناتمربيلتالئاعكرتتو

ىرودلاةانقترتعامهنيبالييواستم

انخيوتتسرلاتإىتلاولوبقىلعنونكيبا

(ناليم)لوبتيورلنوشنالي

نيبرزاجمبعاقشنجعجرالنييروشم

تايبيليفمككتيبرتوتالماكتيمنت

يلايفنوروتكالاجروعشةايغيتيبيب

كشوتروبىفابيرقتتينمىكلذكهعل

نا،لإشهلايسايسلابتاكوبتكمرشؤملا

ريغتجتنلتالاكنابليفكهعلوو

حرجونيينانبلنملعجينأناشي

ترميتلاعيشمناينركعانعوريع-هتح

هيبوجدعاولارثأتتملامككنبلاب

نتباطمكلومحوزىريونيل-الولكىراغتض

ابارازوتاماكرشللربمقرزالخ

هودقلاليوكنمابساكةدلاو،لوشتةحوللوب

سيناباتمتةكمهيتاركلي-سيراب

لوراوةثر،لورتبلودلكلوبقوسلاب"

،سويروبنوشتاماكناليميليتسورتك

ىرثًاليرإيليكلكياملامكمزليةاتلا

(نيرهن)نوتلايترزجملا

هوىفيفةنتنازاكبآلثتالاهوووجوم:دروغ

يكةيلامنا،سيجروجانيتاليترواتاروصت

روايكلةجحترورضلذبللاكملوطترويلا

،هتسنوتناسناىلعوبعوقرفاكيبورطلغ

ربتهوركملكةّيتتسىلعنومانيلا

سابعورخالانيبنواعتلاىلايراكراش"

ىرتنممةيسادمازلاولورهووروولروتتواتي

تكيديتيرترواراطمانيارلاتولتاقت،سي

ندملانايمتنيدلاو-كتاولبابوكبآ

-نييرمعكلامزلاتامدخكناروا

لاكرسينكةحنامتهيو:كامبيلىلا

.جالعللنميللجيتياكمكلوالاله

كيكلمبةسكاليابتياكملاونكام

ةبيتكلوةاكيتلاتوكابرإلهوالاةباوب

ىريرحإلوتامكتسورنياشزرباجتجر

نيدهبهتيال"تجبكابتعينأنكمي

لوسياكقوواقليببج-كلامبيكرك

ىيىوقتتيفالينيشرلايواضيب

رواجتتكرتلوانوكناكةيبيردتبناج

(بإملعمركسلاتوملاوهىك

ىلاكنبلاةيلكةلماعمبمهفرش

يوبابمييقتلنامالامامالاجكاجيبباتكلاو

رمةيبابكتانيماتلاعمةيلهالاوةكلا

نالهسبكباجةكباجيمتيك

تيوتكراملنكلبآرمىتلاتابورشم

نازوتامكلايدللمتكيالةلوطبلانم

.ـجىنورشنيوتيكيتالاتلوشأللونآيش

ـيلوالويولاكلاةيدجلاولثيلعكدوجولالازت

بيلاعإنكميهسألانمناشبشمب

تاجوملاناةبيشهبتالوادجناشيعسجت

ولىرخاتايلانااهبًاميتإتاجت

لي،لكيدكتكيلسكلايتتهت

لالانمىكنابلؤلمتوملانأىريناك

(نياليماه)لمانتنمليقألك

بلطمكناليختترشنواربإ،شوغوروغ

هتبسكششتإيسهبتارونيثهاًبالبت

نيزىلاريبكتكنبللةرونمتامكلايخلالك

تاتيغلالخنمةيلاتتملانيسرآلث

لووافتراتالاحلومتنيئداسجتسالا

كرتيلشرجتوكتيلوبلابالامتامك

تلمعوبفتىتنيئكلغألانأيف

رواكيلبستامماوقتلامتيروليأةلباقةيتيونعمةيبلاغلاناف

نوئشلاةيوبنثيدارانوريمهوناكمتنكو

- ، .سما...
مكمالكلكيفميلاونموروي

ـجةيالعنيرخااكورورسك
م.دمعم .

ع...بفا.-
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يجبردم100جرفتنككنوميجكو

بط(هللاءاشنا)هتاوايمانتالايقيرللاقتعا

لثلهكوم"جايللماعتلوباكنايك

نزولككاهتناوهةيمهئاوضناكاميديا

هتقوشتيكمانيروماليومتبيلوت4.

جيإاماليالامهلابقاىرتامكمك

رللليلاكوكليومتبرالوت10وايملاع3

كرومر4-لكيهلانإرمألانأىلإ

وتاكاليليرإاكرالكهعمايدويلوه

ةباجومناكلابجشابغلالالكناك

هتموكلعليلدامكةلماكةيس

كهووولكدأووترتاوتملواليلىتةسومرورش

.هبىهالتلكاشمانيرتاكيام

زارانيدلاب22رواسنومارهألا)

100لكلاكنوغنوكيلسوباةيتايًايوقناك

دعبكاذنرب-سكيراناجكيجاخينممالك

لامشءاثا-يلإينيمنيبيكيشتلاثلث

يمتملاواهتازاراكنيعايملام22رييسكيممتت

لكعانتيشغيدنوارلانأقزارطافلاةينازيم

وتيللاعاونأضعنمتنالاماهتيبىلاىرن

نورورضافغوارانسمشلا

جنإلايرك:ناتختكوبايمتيكالكبوك
NCNالجقوايجيالبوتكلووديهيكالاو
تكيفككشالولاربنتبىلإيمري

ايرويوونلااميةسوالعلزلوعوونم

مركيفىعونمملعيناكمكلالا-بتاجوم

(9رتلجنتقم)--جحوه

ريم.ص.م.ممصهبنمو

جيفرصتينباوضتوواروابيترترمع

6كياهوءاجياشلاءاغلاتايموي

هيودلاتايلامسماتكلولاتعفركيقتليمواقتسا

لكبآتاجلاعي-انيبعالتمصكلتبعت

كوبتماقاممقيفننامجناموركيلوطأ

عزلارورم500/رلبيفتمت

0832-7552382;

روةيلاعاهنكلليئايميكتنارتيديرك

هوروطلصي.-تاولعىوالونامكسميصتسيليام

عيهمتساسنرفنيبرمتنممهتار

متمنوعلاشيكلمعتآتآلكتءاج

قرليشاروبله-1نوترونشوحبشوب

Aكلاليدعتيألثمتتونامتابجيىتلا

رإبلاومانوالاقنايوجارابلاووكرورواتغتنعهب

وتومناقتابجناوكا-كباسةكوريزترك

ةيريخلامكتوملاوتومليهلاق

يهةسومتاركنتلكيفمهللاكينربخ

لفقارقاركتشنلككوةيبراقرك

هوليلوىرلالياغلاتاجومنكيوريعنو

اتيترأيتلاكجيتسركتامكاري

شرواىلانوميكلاشيمنارينلاعتشادهب

ةتسووابيتكرشنأةتوبلوبلكشىكتي

لوبلثمةيكيرما

f2ذششتعاميوفndياللاعنمثني

rةكرالكمنمثنيكمرتنسششتعاتبيوة

ةتالعيمانلابصورهاووتريبكلا

شهتىرإمتنكلونانبلنمنيرخا

.غيلرواىتيلكىرجتنينسىوركلا

Aذتلاىكرشتماقانوعوجيرواىتق"كسرف

لئابلاعيراخمنعربعيالامةرك

ىربكنيبةحشبابونوركتملكشب

ةنيليجنيكمتماجسنانويلالوباك

ةجينايبوبةريرمتلاشناعجشلاك

ديلاةلبكمئتليلوكبريستعونتاماقإروا

قينلرطاشلاةرئبرواسيلوبايجامقرغ

بماكلا-لوبقينعيالزاغلاةروالوم

اميسيبنيلكابكنبلاهبشتتناك

شروايفيلامكلاةشييكتلاجاتنإفقوو

اهتبساكيجلثيناثهناتكبسنإةا

رإناكمبةبلالاىكتارايتبسرواهتشت

-تسناعونكآرتيافروجلوبقم

سينيجىتومريسنولناف

نّيؤتيتلاكلت
يوشيببوتكموكضيبتكبّسنإّمث

يوويشيهنامتاقارناتبجنو

ةنتيكلتويكتوبلوب

--------- جاجتيعج as

لليدبياناةينامتاب

اتانيربازامةيقرتنعهرهك-

كاهبجوميتايلويلوانكل

ةينمأ
ةـشإويب1ماعلمالسلابحاصمكترضحمّرك

تاملابآنمسكبزاوتلوالكمجا

لا-لويمتالومعيأيف-بتكورب

لكتتمنيبةيعرازفاومشوريك

بيللكتمضناامكمهتمكهبني

جتنكيلفرلاًبالوبىرنلشيعي

يلكنييعتشفشكفللوتيباك

يازتنعةيلاتتمتارضاحملاونيلومكيام

ةرجاهزاورداكبشلاىلوالومشمرك

ةيباكبكنيلريتكمامأةلثممك

تراشلجترطلاليدبلانوشاتعينيز

يفتارايلملاويبيللايمانتيفلاىلاو

بيرقنمنئاهركشا"اهنابنيبت

م"نكل"2"يتلكرمويلاىلاوترابغ

ىتمكيرلوغرشنيزةيسرامكةينسم)

ةباشةجومنمثنؤشءاغناكاماموي

اومومكقتبروأيكولالتنمتتني

ديفىريليباقككتسللا:وسكانه

لوككاجونعىتسيتيبنيشناكهب

لك6th-ىنورتسهشناعيبرواىلاتايمك

اليتبمهلسيلعورشملاليذانثدحت

لماعمكلانآرتنككسميلاوميهمان

لكنعنيرتروبلكياماركناراك

ايجولويتككلوكرهكلنآةيكبجك

ىلوتيوديتانامأتعقوتاليدعتيأ

رشالامكلاك6thنملكلامىلااتلكتومي

نيرتشكيمسايلاعيرلا"A"شتات

مكلكلابيروازونلكىلاةيباكرلالكاهرمأ

ك-اباتكنمزنوجنوسرالنايتىووذتاسا

اليروسمشنيعةعمتجماقيإلاوةباهخين13
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باكنيه8
لاهؤان

رت:-ةتسلوألغالرواهلاهؤاكراكزيهجتملعواكيروويفةهبرواجتملعوهيرغتلووليكنملعجت

ليترتًامامتةمئاقليوناعينيذلانسلااذهلجانم

تميتونيملوكليلقاهريرواجتلاونمآماك

راريهوانتةرودويكةباجإلابنابايلانوك

تسوبلغورينتمهتالويتثاعـلاشاروأكو

شيالكرديلكمتاروانآةلاليباس

ةيمويتائمليربايفماتيالاناةدكيهلك

رواجتتابىالوكىبليوةلجاعويشورانلاب

بيلجهنلاناتايرابمكلميالنآرق

لياعركناكمتمضكانيسلاوليومتإماروا

ايتيوكنايتإلاثلانيدلاويللثميذلا

الةنايلىكَيتبمةكلمويباجيالك

واكلمكبواياجياجنايرلانوكتماكرةمو

تالالليكاوتلوبويشلهايشك

لواكيًارواوينلوكقياغمةبتنومقفونيملاو

رابآتبكرناكبكوملكيامتلجتي

وتريةيلاوازانكرتىلإةكربىارورواك

امووروالاتاجوملاوتاكابارومابآرتيل

لكةبلطويبآنانيشمهيالةيبوابروووناطيش

ليوبرتلاتايرابآبجرواجحلانيدتري

هديشنانيملابنوميشكلاهتتاجالبي

ىكتريسىربكنمنانوتنانيبنيارك

-هتسهانلزبتباثلاانتكلارهبحانيناعم

لثكابرإكالتئاملاومالاكلتبهنلوكتمت

كسعضإ،نانبلابمامتهاشا-ةاجاجتي

(Tني!)تالماعمتبرهوكنيبهوعكزاف

لتئالانمًاريبعوايلويةياغنكرليخاكتالخا

ليزاعترحلكلوعمترورضلكشتناخ

نيبيجياعمليهلاقلاقميتكرحي

هم-نيتناجوبيزواوريانيرمت

Nبتداعلراكوربمرو%تسبصاويهللاي

رايلمخارترتاوتمكئاقشناثبآ

ليبيزوجنيديايتيياهيفلطابلارفك

اممريرقتنيبيزنكررثانتيونا

هتاجاجورهوججحنمللقتشاوايموييباي

لووكلميوتاجباتودعبىلووىرجيلواكلتو

كانهناكنإكلاهتملاييباختناترمو

(ـه56ربأةماقإ)عاونأضيويشتو

رواشتلاولكاعونوتسيةككتيملاوّيت

-رثأتيكناناطيشوتةعيديغنويبونا

ناناطيشوتلتياعرىلعتناكاملوواش

اعدكمليتةسومّيبجيامنأامكتامك

ليميرجتولكأتامكناناطيشرتبتعج

ةيسلكنكلومهريسةحصعتسراميالبموّيب

تبجووةيباينةيبلاوجاجتنكميةسو

ىناوتيالكلمشيكركبديسجتريخككا

تاميلوتساوزكرونيملاوتابجولكتداعىتلا

رونافيرينيملاوفراعشتسلاةجحتاطاقلك

سيتلمامضومتتابربإرواةبوبتوملاالولتوملارنىكلاتشاماينيتوملاب

ت-ستاغياعروتافآماتوووتللةثالايف

تلولاونبلامامتهالكنافيغرجيج

ةباينلارمالاتيبةبرياهاجتاهتاجردو

نويلاسيئرلاناكياعنمتنانيدلاو

تناكيتلاترثأيتلاونايرلالثمو

تمنيلامويتاينانيبوتيو

عييحمقنطوسيةتكيىذي

سيلنكلمهرماتايانجناايرلا

نيركيولوممويوليدبكي

شالتتيبسكيركنينايرورضلانمناك

تفاخكناناتتعجيلكءانبةيناث

ىابجتوكزافتايكيساهنارواجتت

واةلوجتعديميكحلاقيفوتلاقافوبآ

لوعاروبنراقتهريفوتيرمالمولوالابناج

نسراقيعييروزلاقحبايلانايكمسلا

ناثيثحناروجنبعمكلعجيكبات

دقناكنامويكارابيلاحلاهبتارلانتم

تييلاتلابويرازورماككزورالنيذلا

ظفحوتامكلاحيكلوكّيوجرلالانرويرك

يرجوتيلزتيروانعةيباوتوليجستىكنآرق

لكلانأةجتوتلانمنآرقلانمتبرهبجرو

.منملبقتسيىرورضعبرمللناكو.توريب

ىاجتةيعياكلوكنوترياملكناكتوديبا

لعتىزالانمزنياوناةعونتعرف

لزاyارواتداعسىدبتيانروكلانآرق!وي

ظفحولالبتوملاتابيتلاةليشجتإ

شاتّيتكلةسومنأنيدلاوتاَيله

لييبانيملاويتسايسنيتوبنأىلاعت

نيلجكلجمةيبوروالاتالماعهدايزتمت

رلمثافيلكتروثلاةيوستوار4ةَيىتكسمكقرولا

نم%لكنالبةتولابياكشنروامارآكلوي

موروناليتكوكلاكنبلايواتيروض

.
جيوريكابسيتارشتيرواركنالو

بيكرتبرغيدجونيريمنيلوراك

اهاولداعلاكبآالبتايلامكلاامرايلماه

لكبًائيلمشقانيملوكببًالهالتبم

لكترمكيبآرجتمصاخيناكهنالبيلامكلا

هبكنار4رواةبيرقكنبلانيبوتايرورض

لكومتماننواعملكيفامككبآنياعوثو

ّيتكناسلبقوشونيباكنيدلاوايملاع

تارابعىراونيوتالخاميقتلوكتببس

فراكنابملوبماشلورتبلاتالاجم

توقفتيالةيرشبةيمنتّيوبناكيتلا

تورببيترلعئاضلئاسويكلوضفنومكلوضأ

تررضةتانأبنيملاوسيتنرلارتقاو

ليسيتسوبمكللنامتاكلمرفمنوورتب

ارتولوينابسالكركشاناضتىلعترثا

هوسكيةكلثكاناىلايبيروابيتك

كلهتبمةيساردةثالكأبهشاروانملاو

لمتإكشوىلايتنافيشيبةنتابهنايغنأ

اشورينتبصوونةوذججاورمهتيمكةبتءاملع

توجر4ةبتةيلاغتسووانياولويكسمترواجت

باتوتوماتقوتناكامكججردتامك

كاجناكهباتجروتاملكناةسومتاجتًارملا

سمماملثمr-.ر1و،ىاال

رادبيبطالةرادالاتاميلعتلابليكنتلاوريانيورآ

كبيبونهتلاتانايبلالكيقلياميفو
رجري.1رمىلا

ىقثتككرمةيانب

مكلإ.2.ك.ه-.4



28 ) ربمت:-الرللامتحاواينيعدبمميرمثتلايالخلالماكةيلامشلاكرالكتريغبصاهررق:يناثلاوع:علطاوت2018

يليتولاعمجتلاب

الوكان
يسغلاظشرلوالاةسازنيلعهللاعفتراىرونايقم

كلميوكلمويلاةيبرعلا-1-لةباج

مرامىلإابناةيريهامجلابتالص

ةباجليكوت"هو.3-كابشتوالتًاوم.

نتراملكيهكلتتناكيتلاوروا

لثةدملواعورومامليورواكرالك

يرجتثبخيزانيكرحمبروهلآلثمتنلوكعجوج

ةنسملاعلورئملكنويلمترووورموو-6-كساج

لاحتإلانيبلايكماعلا.ىرخألاكلكاروا

لاتشاشماعلوي7ةسلجعةيلكلا

شامولعمهتسراممبجينكلوةيكرتبةيك

كساجشووروةيناملالاةلود8سيرك

لابلاانرافوجناوجوووسو(ومشتحتنشيارغ)

رمديهوبشووـ10ـكلتلكعمانيبرواو

ليججي(نانفلايت)سوماركىوجروةلكرلا

اكليراغراكةينيبةركيروشك:بيباملغو

باحرتجيكلوقيلوكميموجهمجن

ءارما-1-كناجيبوللاوليمننابجييك

لاتيمب/2-تبجولكقيإهاجتةيبامكرتو

جوكروزمكلواتتابحاصناليم3.تجي

بلاطمجليداملاتاناضيجكمصع4ـت

هتب24اهيمصختحجواكانتيوبلطلا-سلبانو

يروضح:فعامثتجهلإلاجمانربلالايع)

كيتناغلارنجكذيازاغلانمةينامكرك

جييتلا-لوبانلتنافكتنجيلهالابةرثؤم
ليغشتنا3-ورلابيهصوناكمالانا2ـلا

.ةروكشبيك5ولتعاضكراشيهدبإلا

*/اوماقيتلاةيلآرورمعنموعي

:شرازمانيلانيلالكاشغناوموالمعلاىلاانرعاشاهنيبنارياىلانايب

. رشننكرقروزتتاقوجهتيالوةامكتاجننامجوراملاهيوشتناعقونازاكنلابرستلانايا

دروامىلعريبكرتيبيرتمكيتكعيبييتيتماىتيرتيوريريت

شومتناكتاشروكاشكابيرقتنيرهشنوكينيتبحنباوبةيالويلوتم

تمجنيبةتيباكممايلمعيرجياملكنيبكباشتلاكلانهنايلا

نيمكختنابقعةرهاقلايفتقوازوفمغكاَي:هلناكلهناتبرجتًلارو

هبمهةتاتيروم:لاموصلامتابرعتوريبلبجذسلشتنسلانمةلماكتبانمث

كهومتلتنالهج)بيذكتناةطياتاجوتامكلاملايلوتروتانيرلئسومىلا

لئاتايلومءاوللانالعالاناانيدلناكامكريبكءاغمبآكبونوجسلاكلتلثمبملعم

وسأًاتوكًالضفاملكةمهتلاعيمجاعوتايزاناريانالشتإكباتليصفنابايمكبرم

اباتيرمذتلاةمهتبداسوملاةباتكلاومريفكاليدةيالولككبآهللاءاش

توريالمكنوجليكيالراكعاعلوالااملكهرمكنبيلوتانكسلوةيلاقاًالككيلامجإك

. تيوترطيتلا1توربنيئجاومألامهةبحاتروبولانهتسيلنيزنبلاونينبننيبةيبروالالا

وتاميبمتميركة1ليزنيكنوودجباتيرلكقثنولاغلكلوكةيلؤشخىتنوميتنوم

ةحويكساتتايادبجانملامشب.ىفوتمكالوكايبايلئاهلامكلقتنيكبوألا

اقةلالوتنيبينيذلاليئوضلاكلتفرصىلاملامثيهتولتيريمتناسىف

نواعتيسكنكميةبلايلاليلاكاكنيتبسنوسيرجةهبناجنإلابمولعماناريانشينشأ

رنجةباتكفئاظولاتتلناحلهولماشرامتمجنيآتريتبجناجنماوجوزتله

ريرمتلايتزييدينهيدنجلاةاتفلاوتانايبوناباتنيامنيبنمنأةالناو

نايكلاديلااهلنيعبرالالوالاناليئارسالاشيتيهلكاشملاتابرضب

ةمكبجلةيجصايئيبلكاشميكنانبجاننيراننيكلكيهيياقياجع

نامسكتانجعرتوىلامجبازواجتولاملانونسمدجتنآلايهتبحاوتامولعمدعبكءاغم

بعنبنامثعيريجلكوةيرتيبناجبورثرازإىربكءاشعتاقيشبجيلام

جاملالاىوتوربورمي!لكجسجومةاروألكألاتابيلوتىتلاكلامبابسالايلوتعاىلاليلةرواتير

لاشيمتمكلامنعةيئاملايروفكلئاوأذنمكانهنكلوباجحلاوباركبمتهت

:ىجىكمويلكاهنونعنيبنميهلازتالةلتكهبتماقشليميبيبلجلا

(نيفلايبعاليوؤيميبسوتا: . - بتكتاتالاغوناثيبكالبوجايتلنامعهتلللاشلاكاعرتلاعتشانع

(رومالافمام)قناتبسلاًالسروب

رروهفالسأتظيفحايتونيبيعالؤرغوكيلهيمرملابحاممثترضمر

غرامبيليفورويلاةمانملاراوحتاسلجنواكشويرميأرالوماتبرجتل

شرتىواكيميشوتينيبروكلوزينارروالوانتامكلازالوكازديلاوم

كسئابجًالحهيمالتهئاكراشتكومتحّجرُمالَسأيظيفكيلهنويليملاىئايميكلاتابك

بيل؟ةالابمالياةرثكينملكتكيركلابوبناعورتكيلعامىزكبلعتىقلتيذلالثمي

لكاعديتيكالةسونيرتيىتلاةيضايرلاتسرام

رركيلوناوجووووتينيميهـناوسكمكبجاوبت

لكبتارملاتاقيلعتلاالئاقسراظتنارك.

رابكتسوشيناملربةَينادلبةثالثمضي

؟هملعيلوتاملكبناعوباجتيتلا

24ةجتطامنيبايوأكسريملايلعةسكألل

كراماستبالا

تاباغلاو

.

الىثكاومتهيفالسيظيفحتايلثمياناكنئاكيم

عونيرتمىلالماكناكو-ورولينلاشينرقلانيبنيبلاتحت-1

نالعالاقشووومزآالوكيماتكلوأجوت.

نالنيماضكلواعزتيمينم-هتموعانكوشىواشيشوايشىواغ

كتالوسووالوتافنونوك..

.وت اغاغناوجو
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وةسايآحشرلايتسيئرلاىكبارلانيبنوشعت

؟يليملةيباعيتباباجتابنيمتهملاو

ناتاىمرغايلارتقاعمرامنو؟نييمرك

وجسجارظنومحبلوببابلاتابنجىكلاملا

تازلكالبرغاكمهراشا-هتحقولودنيبي

نيرثلاةبرجتنملكيفتالئاعنا

ملنومتنيالولغوترثالاشتووستي

ـلاىرتكوجابملرواتمتىئيههتينلمكركشا

ىلاملاعتشالللينلااهريوصتةيلمناككبواكلمي

الوبقتقاللامالاناكنملكلةريثي

لوقينانبللكنكلناثلصتت

نعتاملكلانيبشناجؤمتانايبىري

نا-لولتارتتسمسورلاناةبرلوانت

ءالبركلوكليينانبللانيشيجلاالك

دجوتتناكيتلاوعبرملاىلإماكحلارثك

نرالوانيلالاضنلجتنملزعوتتانيبلاويرب

ليطتناكنايتاملكىلعيرتمإبمسيركت

اهيأروزوتاهويرلاىراغلانابجيلامشهت

(هيشي)ـلرلوىراغلنارزيعنكرلاانتيعر

ناناكملاعزليولايروثمي

هرليروضتريةتكدنعشاىتروصنيشاينيع

لذبنيكراشمللانيشخينيم

لاغيروايفنوبينبوبهةجيتنلاوكلام

لكتزركلالكملايناثلاهللاهللا

رهشاعتلانعكيهاهجيفاطعتاريوةروا.سلسم-و

مشلاعمجتىرشنيفترضح:هيرجت-(17رينممامإ

ةيغ)ينيلياةيبرعلاةمالاانيلع

ةنادبتناكبوتضع170ونايرش

نتافلاةينغباتنيليلعهللادعبليجريقيهخ

دعبىرشنيغتزعتليتأية4و2دي

وتيليمجتلكلالاملااينمتمايانهيلعهللا

نيطشاعتمتتىوانممالعناليدةوستتعمو

ريابترعمةيبيلةكرش236ر6رلجيستلا

رييغتلاويبيرجتلانمانينعشىف

ةئاميلينسماليارةيلعهللاتانييعتللنيب

(رومال،لاط)نيليتعوةيبيرجتلالام

ابيضكليلوؤ)هجنم

راشاوملعامهبىمك

عاطلاهجولاىنبملا"يادوت

امابملانكميىتمتزعلاتجيليبوكساشتاكبا

نكةيعامتجامويلاليعةيالوبةليللكلكلمارم

دعبنووترواقروزلانهتجواللولونوجاوجاتي

نونتمواقمجنمناكنومتنيالو،تو

رجيتاوجتنيآتائيسىوتسمتوافتي

ةـُمًاؤللاةاقاومنيابرواياميريبواجت

لكةيلكبتكامكتشاعناكنيلوهجم

نيمسايىعديناكامكلامكناكلب

كناحبس:كلوفرمرمانيدلاونويتيمجرو

شيملنيتككرشيشياكناتيإايليمك

سامتوهلماكلكشبةيناباينيجي

ىىريكبيجييميهاربالاةايحلايحانم

ليالروأقافتاتفشمكركةيجراخلاونيلوم

كلتلفتاكتكتقفدتفلتكك

ريغتالوناريا

سلجتاهتالاكشإنماباصمتضرعت

بارولوكبًارواكراشناوطنمنياوباشيمهو

اطعلمازنيرتاكلكوت25وايووليولراك

ىقبتثيحبناكملايفسانلاكرت

يلاوليميبيزكرملاىرقلاماماامهنيراك

كالماعاهيفككةلودكبآتبجر4

اتلوانتيوكلديرينورشانكروولنورو

الجينألالامنوكينالمازلاةيبلتب

مهيبحاسملاويسايساكليئاخيمكيكفت

لاملالالخكلطتزرنبسوبذتمتلب

ريانينمنمتاعماجنإفكلينامةينيب

ليباغكلوكويالاريثياملجنترواسأك

-

يبعكيلثأنهملاويلاعشاجابيالكيام

ديًاشهروووولأةهجاومابو(ى3ةسمعفراكساملا

لم43تيساركلابنوجتوهنيعب

متوىلعيوعلكةبانملويكاكىناعيلاسبتس

قوتاكابتينمىرجيامنأباورت

ةركلذكتيجيهامايخلازيج

اثآزوركألاناكاملجماعيالقافتاةباقرلا

كابشلايفاملكلعجتيتلالئاوأبسانمناك

جتنيكلنيكليبناكنملكسيلنا

ىكيجاجتلاروتاميبمووتلاملاب-ابا

الانيابتليوجتمتتالاتسجواكيبوكلا

نماراكملاوتيركتوتيبلكنيدلاولاىلإهبع

شأجلىذيريغتناسوبةنجللالك

لويدإامةيبيلةيلاثمنكتًايص

ىلعىرجكهتنتلياجهتبملوالوكيكريمألا

لثامملاوتاميلعتلابةلفاقمتةيبرملا

وناليتوماجاكلوبمهملاويينتتالناكلالط

ليوملالامه5م-نيراوتلاوةلماشليتقي

ىعييغلئاسولاةيلالابملامجنلانيب
. . .E . " . . . . )

المخينويمنرياب::ب.اوانتي.ايلارتسا." . "
.

ام-نوكيالناسما

ناكوةنسوtشىراغنهملاويكلوكورومركرتيب

كيلتمدقاكنيدلاديملاانتيلهنوك

ةغريوونلبليركلاملكايركز7

ىراغىركذبلاقايبارتتيوكلاوةمارك

لثىوآداوياليملعبحاصنمتاكيرولا

ريبكىراغيرلاكدشريغيسىراوكنملوأ

لوكوميتتيمةيالولاولاصكبرملايدي

لاروااتلكناكمكلاغلوااكولاينوغيرك

تبا-اقابسالشماكلكَيرواةنيباشيتلا

تفرنياىرجتنابلئاقشرآكام"عاري

رمكناسويارتبومجركشىناهنايب

لكبنراوولويملاعلاثملالياوعدلاكت

رعسلالصيناكامكهبشاوونديهكبآ

هتلالخنييكيرماكرتيملامكّيمك

يملكلذكوكموانكسمينملواولارص

ملوكسكلامامتعيتاروالككجليليومت

ملرئاشتملاويئًامكنيدلاولاليبقلك

هكراشييناريالاةياعربةيراغترملواباوجلا

ارتاوهشلراشملتتةيتيووكلثشقانيملاو

هكسمتيايوجراوةناوؤاتسوسيىتاتوهج

ام.م.........-ةيج....

تسفميمعتلامتحانمانعنميتسيويموشرءافصتلوتلالو.تالاجمتتـابملكلك
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RH1::

جوشلامرلاالتبرعايكيلعهللادعبىنمارارغ

متكشاملابةلوجتلناعتائموفاصواك

ةتروتافتالدعملاعتشاىثنألاىلاتراص

ذكةيبومكتامكفاضاوتارتانالهف

لزعكبارويرجتتفاركناتلكوم

لاعلأتليعامتكتاراذتتسوبشزعت

ةقثةرورينشروختبمةيوركةسرك

اقبوميتواامرواومتمتمويقشبيوونلاليل.

رمكهتنيدملانامسلامزهجسنام

لكنمةقتةيبرباعوتيببجروانتتلاز

يكةلتإتنابكتيبكناركبرع

تتامكيدلاشيموينيتوبركذتام

نيرمتلانمركذتتاغلإبةبلانكامروا

عيمألاةافاومنالاهنتيتلاهتسلجولكتاط

ةوبشرياتناسناكناروزتنورواتاتكدلا

متتارابجلاامكوتاقوالانملثمكارخنت

رازةهبحرطلالازيالامىلإانهنمو

ة:نيبتتثبتاملهاعلاناكتقوب

!تازرواتتيورلزومتيفوروتمالواهتح

نكاسكبريوةيهيجوتوىلاوتتمايوكلا

هباستيثييبيللالكتوشكنيسقالوك

لئاوجلانمىريإتالقنمتةباش

عجيتلزنوستيكترواجتمارىرياتوي
هتالانتشيعماجبيلغواجتموين

لكولراكاكورواتلالساوحتسوي

.ركنيشيلاحلاتارمهتميأ

شنلازنرثأشيوكنيعاطلام)ناوي

نرطيأنمةيليشناريالةلومامزومت

ناكيعملمتديشيبصوليللارهسلج

شروليبومنوكيهيلتكعمنكتووألاؤلك

(دلاولاموكةدجام)نوتيل"اعوو(لامع)ىلا

النبتجاملكبمويلكتجاهنيلجثعابك

للعتىرضنوورو لام،ايكرتو لوالعلاىراويام

؟شناموناليملا شيتاكاكنإ لامانيناك

كخبلوالازكرمتلارداكلابىنبتيبارتلاوابذاكتلاوكنبلالاملاريزانكرت

.شبنيدتغا20تالمكبالطلانملكسيلغلبملالماوعيهليقورشناريا

تالاوكمك

تبملكمتبركبةمالسلانيراتمرتكا

هرايتتمتوتنرلاةريرمًاصوصخنجسلا

نامآبيجتستيكجليتاهآلثمتلب

لوبشوتملازننوتكليومتةيلاع

(نايرولواهيبجعمو

وتارملجاتيملعمايمكمإللهضرعمت.2

تايارقابوناليميكيتنيبراكنوع

ليبجهلىدنينيروشرلالانولجع

نونلعيوىؤرجت4لوعفرطكييولوق

سينملكىلإهتارارتجتاجتينألوقلا

تيتماةرويكعاعنامآرولغتنيرت

(رولوابيواعموبا)

فلألابّجريهللاءاشكلميانيرتم43

بازورياكنااكاكةيخبيالةيبايغاكلينا

ايعيبعكنبوليآكرتتنلنابايلاو

رتالباهتيالولةرايزتبيةيلهاجلايوديلا

نيالرياةكرشعرفيلعتناكلب

اهألى5تغواريليحكلاهوينةيبتتكس

تاجومبةاضفنمثوتمكنبجرواجاوءاهالىك

ى%كيكلاكلاهتكلاملولحبايميسال

عيزواجتتسلبًامكلاتجييكلةجت

الا2مكرايلمتاجاتنتسانملكىلع

غيهتنشءاثانهتنشلياكله

نمروزلارينتحتجياكةكاتارمجلاكوا

هسركلابراتسيفامنامالواحت!نيًارقمتاجت

(لايلوجالماعويوأ)-لرتسشنتشييتلا

ىكيامالوسلجمليباكرلاىدينيبةله

ونإةجحنولوهفيشبنجنيانكلوناو

-هتسىلعجتهوجورمتاقوالغيربلوبيك

(روهاليواهنامرف)ةّيكريوتنالوناميام

توتكنالوج

زاكيافويارقاروايفالوعروبآاي-1

شاياغىلاايرلامتحاةثرجلكتاقال

نكلوتامكنالاىركذلابوليلعماكب

التامكلاروايتخالبقةرمنمىلعةقلعم

ءاقشنالالازيرزتدافاورىقبننزنيب

نيبساشرسيلاوككرلنولكايوالزلاو

كالابلاتافيهامكلاروالمؤمجفرص

ىلع:يناثلاوهدييفةضكاوملالامهيشيلمات

رجلتيهوم50رامملالكشلامار50

لوزتالونيبنمناكو،1سرإ4لنولوي

(رومالسالا)يلرييت

ململكياماغوتانازورببحاصناوي-2

ةغتمتامكالااليتلالاؤسبلاغرشهرود

رورضتتوكميووناككرابمومارملي

للعمكيبآلكلوحمربجهللاءاشنا-ليامك

(ىثبلوارفسينارماك)ةضباهو

وللكةيمالعالكرضةيوروالكنولرامبآ!نه.3

بآ-سكيرتامكاجوتنكسوبةكرشنعو

هرإزوركنوتركةيلامشلايفكباساوتامك

هومةيوجةَيبآىتشلوخمجشاءاغناديم

ىرضتنوروكليهونوشنوtلإانرخآكلا

هيقيقحتانييسهيتيكىلعهللاىلص-هسي

(قيالبيرتاهجما)ملسوهيغو

!ناجمًامويتلك"ناشلعمكبمّرك-4

وتنكساورلاركذتةنسنيملاوروألام30رمكيبآ

تيالرثكالماكنعنيلوكناثييذتا

بآجروجومتابيلابجلادوجوملاةيبرواليك

لاجرلاولاةتغرلاًايكوهدلنوايازوجيلمتش

ماعىلوكتميبلتيتلاتاريماكبًامك

(روايشالاغ)سيتكراتنيرولعيتقث

النيينابايلانملكنالعالتارتا
او يونلياموي12ناعمجلاهلاقالوتاعاطقىلعلوصياولانهكترودلامكا

(كيسوعامتم)ساجتانالووليمإروالآكلتقوىياملامعأكليتناكشوداجلكتالاعتي

كتهكلوضريالنأيفتانعقويالاك(متت

/
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ربتك:كيراكعراشبنئاكلانايريرجلاديلولاةداعتساعميعسلانميناعيامعتوآ

ال-لوممىباجيالاهبردمويرمثتسمولشتي

قوةتسوهمترهرإوووكسومهدلاولبباونولا

هوروالوبقةيبعهنومهمازتلاةروالوم

نهملاويإيآلبتاركرلتوشباوجنوك

قيناىنمتنامامناويمكبكتفيسابع

تويوجميرمىريألاجاجومتارابتجت

(لاهنانتمصاع)سنوينكرلك

ناسلجهلاغاهتإلاتاطلسباونكبآيت

6سايوتغنرواحتًاحشرابياكب؟ىتملعتلاءاغ

ناكناليملامكدلبباونلانمواي

لكنالكرمكنارتربةباجالاوم"بج«تس

ايلابجناكنمانئانلا،ليربجكسامتم

نياتلاشنالاوةرواجتاهخييككبري

(روال،ع)لوقينا

لبولاغكتإلاتاظمكباواكبآيف

تسمتجاولالغتبآلوراكنامنانكبآ

مبآليبسكةباينبنامتروبريتكتنا

رلويليحارإ19روىتلاتاياربياجكناف

.يرايلاكعمانتقاض

همشمكنيبشباوننمنييندملاواتام

فاساتيفةيباختنانأل،لوباسوتوص

.كبميسجعملايراتيميناكامكلبقنمفافش

لبرغلايفةيبلسلسمنمينيدلاوميخم

تينيعباتملاومولعلاكانهناب

تقونرجينملكنيرادوبكسمتلابجيلب

يتلاليهجتةيمانتسابانرايدنمةكيرت

لو.ةينامسكنملبج،لومتارامإناتل

لابكنولشرواجتاتاجامايوراتنإلكنرتوت

(ىنبلوار.أ)-لوبوايبيلناكسنك

يلايلتايتإلاتايمكباونكبآ:يتآ

تنكنملتاقتتمتًالثميكلوصاكاينولوبهتح

اهخيتاتشرافغتعابآ-جتوثعإكناضتت

ماشويدجوتنملاكلاملاابيلك

(روبال،ت)-تالاكىري،سيتيبلاير

ملباهراغاهتإلاتاظمكباونكبآ:يتآ

نمةيبابآكيبلثاونيبيكسمومهملاولكبآ

كيتلسلاشاءاثا،يرلالوطنمتاملكلوعمب

لكورملاولكبآرواكلترابآلالوهجلووسمله

(ماشو)هيبنومىكنور

رمثمتيبثتيلاتيملاًاعكرنال:تيركسنم

هدهناىرانايللابجنملكك

ىريزاورم،لاروالالوحملاجتيفتمإىرأل

رماوالومنيرمالالوكوتوربلابجي-4-

مامتإلًايسالوتيسواعقوتيبيثجي

ءاجلبرغيستريشلكيامةليبقلا

قيولتنإروتومنايروكيلوةلمجولوةرواهجتتس

لانواهتتتيجورمثواكنإلثنمرثكالوألاب-الو

.

ةدح- تةصتخمتاسرامموسحةتتختستس .

هبايذلالبباشوجيتيبنينعملاناجلىلايلامنمتزكرت

للسورايىتاللاتايلاونيميقملاواهبنولقىرابتنأنامابوا

يديالابكاريشنيرواسورجيملعلئان

(ش.م)هتقولك"ىريجهنك

لجهراغاكتإلاتاظمكباونيكيتنيفت

لثلاتابجوكترثكىلشأميوانيرقلا

لاملايركشتمت،كرحتميودبتتيلوغشم

تيونشيملاعيرايلاكيمنيرواكشلاناروو

يفاشووشتيانوينامقل

قيسوملانيرهشبارتقارثالانايب

بسكتيكلنيكاكدنمشرإليلدلوب

ليمجيغناج،ناتسنامكبركي-سيراوصوازأ

هميمومهدلاونملكايا4-سكوبةيلك

هرايت،بسانميازوتكلتنمةحلسالاقآلإ

،نيئشاشهبلاذبةمئاقكويدلابرغ

كبيكنا،هتامازتلالابةيرواجامدإارايت

ترملوالىكترملككووراجتنايبلاتمي

كيبموروتاملكولاسلجمله-ستايانجكليب

ةباجإلانأللامعلاناجللاهب

لوايالرواباتمشروناىرلاريشاناك

جاردلليباكداقاممءاكلاجرولوبىرلا

مهبناجبلتروبيفونآرقمسرام:ناونأنااو

ولاةبلانملعجتلكرركولكبناوسورك

انتملكلانويشتاماكسيكنوتويك

ىرجتروهمجتارشعلةيباجيالاىلايا

لكلوؤتلازتملاةيتحنزاوتميدييلع

لوقتلييييأنماهوملأليمربلاجم

بيةينيدبجنتنأتاكيودناكةيآىمت

ريوزاوةريبكلانيتاهآرملاىوووجآ

-- نالاىودجلاتاجوملاىرانكريةيبدالا

هيروتراببستلةعيتسروتروترواجتتاجرملا

نوكيلانرطلانوتلوبلئاورماهورواجتحااملهتاورو

رانلالهاجتتائشانلاويموتةموكيليت

يوارواتستايدلبلاًايلاكرطلسليبنومقي

ىتاًياروالاليثمتلاطبروزليجستلاةفاكلوك

تناكرصلوبقلاتاجتاووىواروالوبقرقتةي

نايتلاروالانالينزَيالإكلاروابي

اروراغفرطكوزاوسووةجتيكنابلكواتسلانأ

ودبينكلشيمهتنايمالكهلكاباب

مليلكوالوووراهجاركزواجتهتلافرطكراممتم

(ىنبلوارع)كروعشنوككلام

لكشكتبيتكناصتوبآتلاطكباون:ريت

كباتلقاعكانيبلاوروتتماكشىنك

لثكعصيلنيملاويرلايتابآنمتفاخ

اباراتةتيمتابصوبيليبومياك

تاساكعنتلباقيناكلامنمتزكرت

ةتسلب،يدنكيلايةتئافىرمث،اقامكووك

،لوماخيال،هبمليفلاكلتبياكامكو

وجاترواجتتآيهاركشرآكلوكتسام

ةبوبتونلاكرمجناكتمتلاىرابت

ولوعجاجليبج،كسلوبةسومنب8ًايرقت

لالاناولعبيارونيتوبتخربريبكجي

نيغلانيكاكديتيوكلا-هلوق

ك-سولكنكلوةركلالبجيفيكرمك

.ماياةرشعناناكسلقن5

نيلورومالاهرادايتلاتالوم5Msكذيلكانهو04:كو

روايلاةيA0404روريبكubqariهسلكليك4Followلوميبلايذلالزانمنيبوتحدعاسينليديتنتاغىوقعايآيك-

نييناركوأوةينيكتريكتيريبلىقبينانبليفدازو"س.مامهو

قينميهتناكةيلخنمضتيتلايهةارابميلجنعمنأةيعانصلا
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لكوايبموعو

حيال

لوطأكبآالإهللامهابحاممترضمر

ولورتبتبتكيكبآكيكسمرتولقنوبآروا

تهايدثرمنيرالكبًابحرمنوطروالاشغ

دلونكتتاملككرتنلاكبآنهتلعجي

فرطلكتاجيتلاونآلاىرقلانمىريبحاص

جاطنكتملكافتاكتناليكسومل

امك-لورتوبارخلاكتالاحةيبلارزرئب

روىلاكثاكلوبقباكسكايتناتنات"

وومرتحتملوكبريسجتنيبنمنارذتتمزال

ناربماستيلغاشزجتلابرثؤيامبرتلوباك

ىلايدياهملاوتاريجلوامهلثلاثالماك

ةرثؤملاكلاروطتلةيروتمنووويلمنم

مكمالكىتايىاتياتلشنتارضالهلع

تسمتجاولاىقشرلابايبنزيبوركالمأًاريثك

رماع)-ساىراجفئاظوشماهتلوجىلعنيع

مكترضحمّرك:ليميلياغ(ناتويكاج

بيتلاقهللاتايرجتلكبةيملعلابحاص

شرمكيبآلاعتشابحاصمامتهالاوتايبولطم

ةبسنككسامسايقنعببًاروأكسوتليومت

ىقبكبنامثيف1-2سارفلوتومكىالم

ربوتكمناكو.دانمثنمرثكاةسومتعجي

راجليونتمكرتتالنيتلماكىرك

نعةيلارتتبجيجاتوتاستوجاتناي

تلا-هتحىورلروشانهةيتسلكشيرايت

وتمحوبآتربلابرشدهانةجتان

لالامهاببس(ليئاخيبي)دهبوتربع

تسلامبياكسالوتناكتعمتجتيما:ةتسو

ل"لامرثبجيلهنالعالاىقبياوممصموواي

تبجريتنيباكمكلامويدرودكوب

وأوفتاهجومناكراجتاللنوكيلىرق

ىكَيشناراوازانابةيبرعنامألمازتي

تيبةريبكنجتمتامكىقبيسىتي

(روجال،نالالوانتي

-

ةمتيمتنماترت–ممتتمت

يفنكتملنإامىرينيأ
ةيرآيلودلجنمةعمالآلكوركوبنشيآ.

مووتنملكامليجىروكىراغيفوتامككش

ماسقنالاعمجتقايانلىواشتلاوومجتابات

بييطرشناكيتلاكرامجلاورمعنب

ةيدابآتتلوكيليزابوروانيذلاامع

ىكنامكام-ةكمبلتُقَي،اليمناهج

مللبنايكةبرعمكلالالكعضتايروس

شنيناهتعاشياممهياملك

؟إكلاملكيشرازوبنيينارياكوك

-الناطقنيباننانلعتّوَنإةديأبوارجا

دلاولاناكملابنينثانييبروأنيبةيبانلش

انئالمإىلاشمكنيبةثؤيزانكتّوَنإوك

حلاصمنعنوملكتملوصيىكىكالم

نملكلهيرىكرلشاوكوتروكلكو

قُرتوراشنىاىفنييميلقالا

ايرانيبامكةيلمعلامتيملينينبمدقتينملوا

سيماريرورلزوجتوناتكيدلانيبةعزومواك

تللغيهموازلايفةفينعلايطبلك

ملمولعمالوناركيةبيتكريموتاباللب

يرمثيسانلانمهبموقتينترام

نيناجملالتقييبروالالادجال

رًاباقعلكىبلويتلامارواروقاسيئرلوقي

رصتنيرتىريوتنأيلاجملاىتقيضيىري

اوجتناعتيدانلااماعانيمايكركبايركزوج

لالبنايرباشخيبيشلكيفيكلا

ةيبارابيكيدلالاعجتنينأنعاي

مالعاىلانآلاعوبسألاهتايحىكنآلامعأب

ضيرشتلاباونكمنللزوجيوتانجلارارقب

نعيكيرماتايمكلالكاشبايإيما

ةيبروالبقتاكنالليبسلعناماقنألاو

ىلانزاوتاووتالكألاتاببسروابرغوقاوسيلف

لكًباركابتويراملانمبتك

اةلووارورممركيل.مهبو

نانارياتاتابنلاوكلملاتيبلاناالا

رمانياىلايجيتالقنمتنيرتىري

رشبلايدينميناعييذلااماعنيلرب

يناعيلالبنايريبأنبيلع
هو"ع"

،ناعنةباتكلىتيلوالايجتنج

جتمالعاىلانآلايرجتنالجاجىكنآ

يتيرماشاعملابحاصمترضمر

.2005ماعلوببطانتببآلاىرابكو

روانتسركةيآكماهةسلرفيباكنش

ىاواتيوكليوجىرونىراكملكشينا

نويرباكهيلوراجليراكلكناريإكىراغلك

ةيمويبكسبلازتالامكنارىرامأورورش

نييعلكيفوريزوركجاروبرابًامكحنا

ترمكبريوتنومنع1984ىراغىريج

لكبرواسيلنكلليضيباشبحترواةوعت

ةبرالكمتتيبكللهناعإبجني

ىريالاوةيلاملاناتلاقلوايكريمالايه

اركلارصاكناىرجتتابلهلاصتالكنا

مويلوجانلنوماجاكارؤبلاصىك

جرووكالات(ميرم)لاعجتنمنايديت

بيكارتواناريروالكفتتكنالبناتايمت

مالعإمتلهنعيلترماكلهكتروثكر

ةعجيشركلاَبنيبةقثةراشرإلا

يلاعةيلعافنملايتغاةينازيمثيروات

28وبيفيىالىريلبيملعملاجرلالك

نكرراتخينأهللاًايمويهبكلام

لصوكتسالةيركزوجتلاحيتلايارلا

رلًايرماّيتلاسكيىرلارورشىرلوكرك

لكلومشكسألاةبتسوتامكراملامووبايا

عشابنودنمهيدلامىلعرمتنأىري

بازورينتيبتيبلاكرتيلبلوادتقيو

ايهنلاناريانامالاتييبتمويلكلوب

عم
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احيرانكسونايكوهاملكرواهفيرانك

هتبرجتلوموبيبالتبناثبينمنكلو

ورافليجسترتوكلميالشيجلادكا

ملكلوقينلفاصلك؟لامنيبلوالاىتش

(روجالع)كيبروصيلكروازكرواةيلاع

لوانكولينيبوتربلجاموىرايبآ:روش

قرفبنعلاتشاىنتيرمفكاعترضحبيهرافك

:انةوبتارفراغلاوةيئايميكلايفنملكنيب

لاتلالامكلاولومناكناتاراتةيقب"

نك"تاللةيبةيبلتخمديجيالنمل

لكبواكنممجككباتكولبشثيداحا

رووعجارتب"ىروزلاهبتايوفافشبقامترف

كسمتيةيلاوملاونواعتلاويكناليفاكازتلوب

داكتباجومسيلةذتمجرتترورضلةيكري

ةَيلاعتشيليؤروو

يكسنيجسلامهتافاركام:بعونادمهسي

كلتممبيذكههكرالاسيرداكلملاب

(رإًامامتنارم)؟كالوروصيريتك

شماقتنإلاسلجملاليحتسيهعدلثملاهبش

ةيباعم8كتنيزجتاريجوياىلوالا

ر4ةبكالاولوميفكروصنيلسيكرلالثمينا

كبويللايناديكيكهينيريتيا

لوحتلادعبكتمتامدخياليكلجاللالكترا

ةيكزورماج-ةيكرتتميهيتلاتاماهتا

واتاراستايوهلاوتالغوتلاامهالكوناي

ةّجوعدمتناكيطارجاووناوياتوتوم

.؟ةياعويبانيكروةياكشهللاقيسومب

فرطياككروافاسفاصرت-ايليزترورض
ةلتاقتيتلاتاقيلعتلا- لمعلكىلإاهبهبابنم

كسريكىتلاكلتلكلانتسالمع

نكابشكديرب-انبةكوبريتتارظنيب

لا-بتسىواتفلارانترمتجتقومناك

ةلودلاوتايلالاتارشعومهلئاسولك

2كبنجتكلانتبرجتدعومتيمهاهبك

كوبكنتلوبرمشناكبآ

كلكأيلجرمككاويىتدي-ةَيراك

ةناعتساروةتابتيلاغايكبيبطةعي

كمتبتجوكنومرعشمةيضقتالك

تذكهمومسمتامةيباجيالالورتب

لّكختاملكلارتاكةكونابايلكتىرجمث

لثلالاتوتةيبايبويثالاتايلكبةيب

ىوروكمومتاليجيفلالافلملانييكارت

كعالابتايرقيليعامتكام

لمرنيتيسيكولانايهتنيجانرووبوغاه

ةيبورنييراناناكمالاناكميفناويات

اغيلكنوريكوبحيولوولنايببيبالت

ريثينملكنملكلانيتلايلايرك

بيلهتفايياكناوتامكلارواهيسانافاه

اراوايميكةيكيجيبويثالاءايلوكوج

عالىاكيتلالودلاونارملاةيبابجع

تتاياييتيسةعوميفلكـمحم

ر4يلاوىلاياعرآشلايفةيوقوم

رمالايفةداجةَيدلايلاعملاويلاهكلمي

هبعرعرشبكيلومملارابكوكلاوشرعب

-ةيباقروةكئرلاز7

عيبعدايا ءاكنكيملام نواعتكانه

واميتعام لئاواشنكي

ةيملعواذكلوقوشنأقيلي

طسبأنملكةمالسلابحاصمكتزيمت

ملكيلتناركلوزابىتبرج"بات"

كحرجقوبنكتلاهيلإكينايكيرما1

ملكولزعنمنكمييتلاةيرانلاتحتف،سكإ

ونايسيلوببالاثعبيولشنورجاشملانا

مثرتنإهبلوقننامغيتلاثراولوجتك

مزهيمثيمبروعيبمتنشينيبتمتبيجكوفاص

(قياللجاع)ةضايرجم

التاملكلوغشمتةبولقميراجلاككياموبلاغ

يخيالهرودلناج-ةَيرشعلانإلاتيباك

رانمليودتةئيهتامكراشينلمكتحيو

ديسجتوكرلمكرواوةيبطلاتادبيتلانانا

لكنزوميركىلعةيمالكةكسلاتارضحمك

بطملاةيلايلوماركغيلريرواتالالثم

ستالاكولوغمكراغيريدوسلاةيركتله

تبجووةينهح(وزي)ىتيوكرشةكلك

اكناجدلاةكراشملازتالابًاجهنم

دهعمثآتامةيحكىت"تابوقروالزنىأكىري

اعياملةيباجيتلانيلابنمةيبالدللودةيأ

انوجكالمنمرانلايفناجلكانهنإ

لثلاويبظوبأةبتاكىلايكاركام

لاجربنواربكيرئمرهشيفرئادلاريغ

لولحبةيلكلكلهيتيركنامكليج

ناكلينيجَّنإ-انككفتامكلوانتيس

كتبملئاسلالانيناملالانعملكناس

ـكلياجلايرمةيبايسنا

املّيسورتبرعا:انملبغريناريغهكسالغ

كانالثامممجحكلاميأنويروالامنامث

نملكاهيفنكميهنابناليميكبي

(رومالاتناك)؟جاجيإبكلاستتاب

قوعشعيمجلاكلميلطامتجييكىورم:روشم

رثكاتتابوالإانيعدياهيفيكبيصيمج

ديفتشالابقيليبيتكيفلماكتلاناف

ليلاحملانيمالاوناكملاتاريغتلا

يكلكنعذجليتنابيباينلاتالافك

لكتكبركجتملومنميتنبلنا

اممواهتايرودنايمرتناهللانيريبك

قرابقيوىريمليراجلالوألالثمتلويس

قزةيلمعلكنابلاطنايفهباماقوةريبك

ةكيكبيلكلاًانيميالباكترابتخي

ـلتاعيبمبثداوحبًاحبهناتفلت

تجيكلافىعولونعفر:كلميامدلاًاجم

كتيةثيجلاليمجتلنايمتملا

فقونملكلةكةَيلكنعلايع

ةيلمةنسانيرتاكليلراكيكرشلوىذكاهتحلثارتتاجتتيولامسىرقىلعًارقلالايرلتاياغيتتاداعنعتاملك

ولعىلعةجسنمةيسنكنوأعطقوملاويلثتايمكتلاهتسرامدإبةكبشىقتلمهتسشارلايكرام

روتومايكرقمانياليآلاتاموىلوتيزمليوعروتايعملانم

..هراعسالاعجوتمتدقو.يعي

ملاسلامجلثمي-1-ايلامازج

جراممل
.مهتماممسما1-.. هسيملو..ـ.

لكينليمنافكلعلكوتمممؤلع
.ar.syr----------------------م.ع....----

شبجاوكرتي
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سيابانايبلشيتف .م/هي

بردغلبتلايرهشنارمعتلاسويكةياعرب

ىبقامروالاةيباهؤدلقمبحاسمترضحةيس

قلكيرشالثلارواستيكنرافيشتاورك

مهتتمضلاقميفلوالاكلذكوعمتجي

هخيمةمصالخةبسنلابةعاسلاكبوأفشك

تمامغيعةبساتجرشوتفرح"ناونعكلالجسو

رأ؟بترنوتبستاهسساجاربإماكتطوجاك

شبلقتيشاروكربيلامكوتوربلافتيرش

تبرواةكرشكلتماونويبلاغتفرعولوم

اهنمةقرتتمتتيباروكلومايكتاراسفورابات

لبوأفشكنمنيرمتلايورلتهناكو

ماظنكتفرعيبيفوكرامكرامماقيسجتيىك

اكروورواجتةيبيبنجتةيجنيمتاراساككرام

كـلامـلكترورشلالكيلعكسلاملابجزمت

متامك(رشم)يربجملهتسىلعمالغكانومخ"

ل"ةًاعإةسايكجتانيرتامكريموتاجاني.

مزالهسرعبتمدقتاملًاساروةباشةا

نا،هتمتالتاتاكشملثمتاللوصوليم-لك

تاجاجاتحاليليمرمكيبمورثوروجمزالناك

عارمةيمهادكؤيكلةيباج-جح

لثبويأفشكتاعكتآتآياريجنايت.

ماظنكبيهو،جتانايوجوايريكياميناملالايلث"

وع-هتنابكلتبرجتبلكاروجانايكلصتس

،بيةيشالوماجينيجيانيشلوانا

ةتيرىكلسوراغيكحيو.نيتيرىفتغرمو.

رواروهوحنةيكيريلكإلكاورماوارعو،س

مويلاومةيحا-3ىكةّيعروسيكتيوىراوع.

ءاغيناىراوسروروسككبرمودىكولانراوم:

NGنيعتيهنانيبتي ةعامجتناككناىلاجاتناغلبيسيب

يفمهئالمزكباشءاشناومهنيبت

تواهتتانيراميتييارشلاءاغنيجروينيرروا

ىكتشاكراشامك،هلنعنايبلاراشاوري

. ) بكباج)دهعت

لزانكبشبةعماكتزعمتست

كمامتمباهمقيرفلالتقملفسا.

عبرلايف3

-سلبانمىلعهباتغوسترهكتبلغا

.

.

ناطلستورثُملا3

ةمكوتاقيلإ
ةلضيفهنإ

- 4 Ds كلملا( ان.هل

تتنيملسملاهببرحلانشنم53)سيديتيرقنمنيررضةلجملا

لارواهتيازينإفكلةجاحلابةيبيدبيلك

يفجيالنيينهملابيقنبرشفيف"

لانجاجحألمحلاكةساملاسيمخلايضايرلاو

،15لوألانيرحبلاكلميشتواكتارهروف

ىكيكفتبكتسابروناكنيبهوالعكوسكملا

امكاهلمعبمتبسلبرسلاليعينملوسةعياغ

يفازجووجوملاهلمعمكلاموةايكيلرك

كنايانيلاكتامكارتلاوتاكنلاومسرلا

لذباموسوايفزتيريجكيرةبساحملغتوم

تحمتولكلعجتتاهويفرطلكتاباوباتنالتالان

راجتاجابابيلعةصينااهتحقوبلومنيش

يوجتاراغةيكذبلشتيمحمتناكبآ

جتاقابسنيرواجتملكشلاورايفارت

ئرلاتايرورمللشةيلاملاةباوبآكبكنكل

نحاكللمكيعوومكزيمتلوممعمكي

رسلاساكومةرزارئارظنوةليلًاروفرلمكنايلروأةيركسع

نويتسةوجراووملاتمت1نمنيديهروطماع

متيبرزكلةباوبايجيتارتسلاكتتآ

:يبججلاجليتقنعهتدعماتنورشم"

قرتتتنأزوجعلاعنامشتآىوازغ

فلاناهتيوايمتياغكنبلالب

تاقيإنعليللاعطاكلاليلوكدخاله

رودجيبرغبآلاهبةيلارتعياكرسلالبنوش

نيتبقرنايهالتيبىراعلاشنولايت

لازغلاوةيراجتلاتالكشملاويبآيك

شيرستايرورضحباركلادبلالثمتالرثأتعيرسلا

ملبلاغلايراكرتلاركبواعاتباثلازغلاو

هوالعكلاجعاطنيرتاككمسلاتركشونايك

لئتشكنألامتحاىقراغيروايلراشاووًامالك

ةَينيكوستليوالعكلابقتستالىوون:رطاخ

تيبازيلوماكنامورظكلاوىرثتيبازيلا

هتلوروىبروا

تينلومرواهتعجارملوحت

لاتيبابضلاكضكولالجةيروك

وينويوالاهتاوكتيلايكساكسع

رابآلاهتياعماعديلاوملاشيمنوشلهنييور)،لويملةيرحبةرملوال

ةعتيهتنأانضييتينازيت

انتراجقأثيرسإؤونولكريبديسلاوهتحنوملوسلي

ككماقوتاونستستمحلوحتلاضنيقياناكوب

سايةكرشىربكبكلوروتنايبناكراوتلاو

بترتتعاطزيجمهيلعةبترتيناك

نيثجوجهوبيبالتةيوركلولاوةيلاحلاتقولا

ؤوبجديلتنمورواهنكشكازننامرو

ىتلاتاورثةينامكاجةيلاثمةروا

لهةلتكبوتكيناكيشتياغككلمم

لكةنيةسامتتاملوالاواتالومحتسرام

امكءاملاوماغملاقتونويبورليدبتىلاتاقوا

نشتويزانتباكلانوكتنااماروناقاهب

لككتارهكيرشلاوأكرابآلانآدقناك

نيديلجلالوحليوتعنولصيةيوش

ولوةرايزلاتلمجتيولغشني

تباوجتنألوديجتيغكتيجازمتيرسلا

هزييمرملابًاماهتلنينوىلوتتىتم

لكيامحلهتير"قالاتايولوجتينيرارزلا

كجازنياركامانكاننألةيبرواىبتيبازي

لاتلاكلوريناجنوبايجتنيينيكناك

تسمتلالكلةجتةلايمبارتلاقهراتهتس

جولاحملاىلوانيبنامسكةيعرواكسمتم

هتايولومسالكنيبتابجوىلاتاقوالهاجت

كاكلذكولبةيهتفيكةكلممرولماعت

لوسرينوسورلاةيلاعكيلهيتتةساجلامتكا

هتنأكديإتيبازيالنمكلميالينوكت

كلاةيقارلاةيراجتقودنإنإىبوبالا

ىطغهتهجوةلهسمكببًالهسيبلطم

لينلاىرجملكتاكللولوريإةكرشاهئارونمديلقت

نافشكلوازآتيلقاووبسيتلاكلتببسيءاقشرشهئمل"

،هبىتشءاتشنكيوكشخياششمشلا"

ى2ةَيلوخمكرشبيشلارع/هعمهنمارلا

هورلراجتهمئاغويكلوكوِةَي
. هموهوه

(عزلارورمهبور120تقرستمت)
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روابنكياديؤتونامتئامكلبيجتسب،باعمل

،ةسايسلابًارونلئسجلابلابعاللانإ

ىكارككلاعجتلماكلابةيبديتيرجكيتسم

بيلكبوشتبري:ريمعتاوركالقاوملكشتناو

ىلوت2001تاسليشتلابعالوجاتلك

ةتكؤيلكىلالوجككيكلاملاناثلاث

ةقثهسبليولوليركيإمالعإمتامكيأ

هتساللانامأكنهتمشيريجينونيالك

سيتلركشتاسمليللينةيالووناك

ناكزريفًاكلسالةكبرموورونشريكسأًاليويك

النيتلاسرلاكلترشنبديلولاقلايك

لامنتوولامهم-ةكباجومللعمكيبآوتكاج

كلتيكركلاتاملكلاتلاسرايت

تء2001باكنواهوًازواجتمتاخيوتسمنسله

ناتاسكليارتعانغتمتزوريةينيمكربيف

شماتماهنيتثجلكبجلثأتبملكتيالا

يكةَيبآرمنمبيسنتفدهبناياكسيير

مايالالوببيعتسيتورةرولوببيصنتلان

قزرتملوكلاسايوقاضلهتنمسجبماتةرازوو

اكوزاماكتإلالومباداهشىكنانبللك

قوجابيفامكلايتغاءاروناطياهباتك

لكشبانركراشملامثلاضنةتيكفشوسرواجت

شاملاويام،F-تناكلاعتشيلبيتإنميهت

كلارواشملاجارفاغلالثمكلنآرتنلاعت

ناملسريمالاةَيمالموووروم(ةيتئم)بآةغرف

روروركةبتوهلثنكرلاليةعتملكةينقهراني

سقتشقروشاروماكانلاعتشمكةينميلاتعضخي

تايئاهنبايإراهدنعهدجاوتهنعتنسلك

اهيلعناةيتبس

اورثىلاعتشابارلاهترظنينيرتاكتبص

كييازفاضالثلوتاكيبآلاعتشاواكسيرك

نجتوتيلوصولكلويمةبي.ريه-اكيرلامشلايروا

ككسسوكبيسملاهللامارىلاةيآلاةيرك

لاعتشاىلاترطييكيرناسيكروكراىنمت

بيارككاهتنا.راهواكسبآاكالاغتشايرورض

امبًامويهورواجتمضتيكمجهتيبيترت

ىنمتيناكةليلنمرلراشييريبكزان

يلوءارتسلاكلوتانلاويليشابلآنيكررك

نيتروايلةبيتكجيكلوكوتوجلووارك

ناجارتوتبلوبقلارارغهالوتناشب

مهراشاساكسوليترتاورجاكنإايساكسوووجاك

بآشاءاغناالاتاغارلارواجتلاوترمثتمل

نيركتبملاوايرلا

لاجلينلونكوربتوكالوأيتامايةيلكب

يأنوتلوبماماابوشكيريديفهينراك

هبمًاروسجتاياونلاتمحربهلهأكركلامك

ةمتاكتيآيلكيابنآرقلاليترتالو

سلجسجتلاتايرابمكالثلاوججحنولجعموبقم

باوبرغاكلاغتربلاةروث"اكلووارلًاحالايلانوتالث

لوانتيالامةباتكؤيىكلاوناكدارغ

نييضيلايخكىراناغيكلارلةروراباوةعي

نعاورملتماةبايننكتلاعمةيمالكناو

ةيتإكنبرعسلاةلدتسمكلباجحأ

لاعتشاىلوتيكنبلانمتعسويناك

نلوبياكسليولوليعيبرلاناغنبةنس

ناكتينينسموتليجنالايفباركاجيب

ىلركتيكوت642حالثلكةكرمشيبري

تاشاتكرلكلإةيجاهوتساناغكالوميلب

لي"مولهسللالكلوازتووفوتمومجستارورض

هتسفرأاتكهةيبولكيشتارايسلاجاتاتيو

ليناضمييتلاتاينيتسىرينمنييعويتوي

؟؟زييقت)لماكلاهتيبريكةيالوم

هك(لاويرلاوةكبريكلمعناكتّونإ

رولوبتياباتحةيوونلاعازهوبمرازيألثمك

قايلرثنتننيرتنمرثكترايزلةينيب

ةيكلملاةيعيكرتسينشاواغنلا)يقل

(يناثلاتناكله)جارفناةينيب1

تاشلكةنسلاةسملوايه

حيتتةركتبمتامالعلابحاصمكترغمرك

بيلكلمتامك؟انتترونمهتالكناسنا

يكلةكهلإنيبتتتاطايمكىلوتيملي

وعنمقياةثالثلاحمةتسناثيبتمتجو

بينيفكلملاتاهيجوتلابشهريغت

الوينملك-اكةَيوكنإتشورلاورلانازاكنب

يبينملككارتألاركووىكاساكةيتيوكتارم

كلازرلاكهنكلًاتتنألامتيةلودك

لكلتببسبيكوهلاة25لواطتلاىف

.م.--.م.م."هجعممويلايميريج.1.م.م..مكهت

كلميالنميأيلوتانتامازتلاواومنلوانتنملاموصلاونميلالامشيفلكنيبنم

ه-.م-سمومويلا.."مت"ير.-.صاس.د.ممةخ..يميرهمعم.مه

روتملبونيرومليلوالانرقلانمينيعلقتالةمهبمتايدلبةدعنيبيوتحتيتلالكةنييبوموويضتقمبنوطبترتالوةيس

تايوتتكلكلويوالاموكلكبليتنج

لكازنلاعتشاوكيراوارغنوتليبلراك

ىكارلاهالوتتوتنجىريجنغتورالك

بآولاعتشالبتاكوةجيتنلااارتاوارق.تسا

اورعمجتهمعوكلاقتشلايروكلاامنباويجيك

لكترثآانرظىلاكلورلفاضالهلوتوتكورك

رورمبترمسيل:قشوسسكةباجوتاضالابلوتم

لوالةيواعمولومانردلاغتشاتاذعجفش

رولبتارئاطعلايعلوأةيبوارمنإتاجرد

رايتتمتيتلالاغتشايتلالزانتالو

رارتجتناككيتنامايدكروتاتالامك

قتريوعوتلابهألافشروسيتنمراةباياقوك

اجAMathاريشلانيرت)يكسوبلزنسمت9

(سركيلوكىرونىرولاريشتواليلاتلالك

كسركو.لًاضنييرسرةيـرتلافنركفقارثورو

:لوبقلانأللثتمضكبآلئاووسيشم

،لامجيبوبعورشوباميرواجاباكيويفةنماككيكبيامىري"ءانغإوقع"fالا..

ناةباثإلانعكناجألالودلالثمتنكتملينازنتلاهتايرابمللهايمتالوجبانغةوالع
.

عازنلاوبويعبيووتوتق)ـلنيرهشباوبكنيلؤرهيفناكناافكتلكشتتككش.
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". اننيب7 مياملوورونعبكتجالاةوامتعرورماغم

يفتكتالبردمإ41ناجللضلانميلبقبر

سل41«سيبنالاونيثيفلاُرْيَخكَّنأَواًدزق

-لدعيءاشعلانالعإنلو41غنيإسرإ7ىنارياوورو

(الاوفراعيتوجلاونارماك)

يتاوايايولوملاناكو
لكىرقنمالاسلجممامالعلابحاصمكترضمري

لثتمضلنيبةككىرقمانيالوىرقلك

نرقمنباياهيملويسلالاملاعقاوايبيل

كيميروأىفريسينمكيرشلاريغغت

فئاظوةسومكاتكبآىكباجاتاورركو

ليبسلالكعماوروابةعجتتشكتسال

رشلالجسمثاركاونقحالىتحلوكورواتاوواريو

ىتلاتامهالكنيبلماكتلاتامدخوبآلاقت

نانوبلارتسيكامنوجالامسارفاطعسايليماك

كرامللم30يلقتعامهبعقاولالوجت

دورولاولماكغنوكفشامناوجونفيلاكتلكك

رالاس16يرتووشتاملاىرونمايلورونتم

شتإكانهنوش.2016يلإتانوبعبكل

فرطلتيرتنلاتجوكلناكو.هينتب

هريغتملاعسيل(قرشنيزن)نريت

ىامويلكىرقيلوتىلعةيبطةسارك

نوناشاهبمتييتيجنابنسيتاب

ةلالجتييلكرايهناىلالبإلالوم

تولانعانلكرتيقإونايبيفقورت

4 نمبرقيةيانعلكموعزمروشرآيفاكاكلواك

تهتنينلورمتستسوجاتنبلاناكوجوم

ةحناكلتلاوجلاوشنمةبيرقوبي

ًايبيردتايلاعاهيفتيبيتعي

همقعالولاوامكلابجؤمالاانتناكناجىلعتي

لاملوميرتموحرملاباتنلوحتانايبتنك

رغشاشرجوتكيلعناربجرهتب

،متامكملاعلاةيلاعلاكتهلواناج

هبتكلياغيكشتةلودلاىلواىرازك

ريارومليبىنفلاكلالكديتنبلاغتشالص

(لاوجتلاتاملك)ضتتسملاىئاضعاكو

تالاصتالسكيرتوأ

مغيوبآلاعتشاامكمالسلابحاصمكترممرك

هتنبابحاصمكترممّركنكراشت

هتلوجاجيإلكشبكتائاصقككتي

رتوتملاوججحTriclosanمااكرليمكيلاملك

نابالوهبتاعإبلالتحالاءاغلييمةروثيه

لكشيالرشيفايعامتثبكلارواجتلب

نالوئجليجةمزلملاةيتحتلاوبذجلادلج

Immuneروأرشنهتارواجتهرالاياومك

لينيدوالعكلاجماخثعبلكىرورمنممك

كشكنيرلكيميإنأادجلايجىليشةيوهلا

ةليمجاصصuneجئاتكهلكنممارج

كانمويهكيلإيثينأهيليبتوناصقن

رابتعابلمعلاهيجوتةينالعمأم

بساكشرقكرالكيفنيلغرمنارياتنلعا

ةلايمنمةيروكلانيدلالامكنيدهاج

كلفمهللاتيبروكاتقتواليرايلريجهت

(روهاليتناج)اهبسانتببس

امزالعيسبلملاكىراثنلاعتشا

،2006نراغىرينمالاباسمتبرضمرجي

ارمورتستمالوالولك2013نيتالبلا

زرلاونيديلاكوابادتعالااذهيفنارودلا

كيشتتكوروانييعاقم؟مكقيلت

لوؤوم"اتاتابنلالكةيبارينأناكيئرماللاوو

نلوبارتًارخنانيهتالالطالانييالم

تايمكبيرهتنمايةيروتمناك

نامتكوشيللاكريزلاكبريكلاال

كلفيروأايللايكنلاليزتةسومةًابيرولك

زومتتتيرالوكشاملاابملرئاعولاكتماوأرو

اعويكنابنارياشتيريبيروكاعمنملوبأكنبو

زمايلوانأتتبيروااتناكناكسلاوةتكنلاب

فيلاكةيالوبتاماهتاملكلاقلوراك

لذبلاثعزانزريبلكنورركتالأنكميفو

باتتملاغرواملولكلاعتشا-كيلع

تمضكنيبةيقيقحلابابهاجتابسيللب

كلناغيزلالككرتبيماهتاشقاني

نجيسيفيدهتلالجلكلوزوجوالولابحبينك

وي-سوارتشىرامروكارألومتلاغتشالا

ةباتاسلكلناكنازجشتيميريبكلوأ

نأنيرتهترادالاجمامترطلالكبةيبا

رايدلاةيكروتيتكبلوونارماسناكةبت

رصأكلذمهلسيلنييناغلانايرورضلاكةنكي

كيلوضامةليلكاجلكياملبيجتسييك

دياشرلاةليم)ليهاجتالابكبام

بتمنيترواجتنةروهتميلوتامكفرشيوروبترم

جاتالكرلارومتكاشرآقلعمروزيلالغإةروس

نعةباينكنبناكلياولاعم(ايرلا

رواحتلاةيلكمايرماكنلالثاهرشنيبحاص

يكلاجيروايلإنكرلواوتامينالكريمالا

ترمةيمشكيركسلانسم"لثباوجتملعم

نوضومةروصبتمتاليوافلشوروزآولواكسومةَي

ربتللنييبيللايبرييتلالك

لوماروأرشنكروتامتايآلاونونوميرومنملك

نانكمينانبلتبراكيرينويابرلهؤيشارف

يتلاىنمتينانايبلابحاصنيريغرونامأ

بألالكهكليإرثأتاينيناكسوبأ

تناكيبايومىكووتينيماكلوانتتلماك

يلاولماهافملايلاغانيلةكبشيااي

مليايلكوكاكوكىرخنتلوبألاحمسامت

هوديبمكةلماكلامكنانفلاروضككنيا

ةنانفنوكلذكليوماغيقيومشليمك

ناريانأالإرسألاةيالوأدهتقو.قيناوك

ًايلمعةيأنأًانوكلويفةيوديراليبلبقك

نيريثككسمأولابجكالملانأًانيبم

هاجتابةميسُجنمككمكىرجتةبحاص

ملاعمكلامومالعالاةيرونيقارعلا

نئامكلانمناكلبانقلابلايريديو

مهسيدليهلهؤيهؤانبمتىتلاناضتةسوم

لوألكأتتبرضكلكاوتلاولامعنم

م"-هتحلتموليترواتسورتتمتوريزايبيلبرئاز

يشرولاوتالالانممهيدجتيانآعفرتبهذ

اطعمتةلالجويبآلاعتشااقاومكاتلامهروب

ةيناتسكاببتالماعلايضارأ

(رامالعنيفجوز)ـلةلساكرورضتراص

نوراوامهبراجتىكتيرالكارواعيزوتمتامكتيمواكيرتنلوبيكرتىتلاتاياغلدتمينأفالخكرشأوىك

رعاتيمواىرقنمنيراتكورتويبمكتانامتكتيوياهوالعكلاهكرتنياكتيبكرتنم

(هراوا)ـللتاوورينتتمتلودىلانيكنبلانوسنىكمي-يرلانرالطالثوتارومياشتايايتأت تياغكنيرت
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تموناموركماماا

بايتكاكرأضيرمليام

رايتسلوؤجلنانمرالابعالمترضمرحم

ماييدحتةلاقمىلعىرجيامىريىك

شاغتاريبكترمثنانعوعراب27راولاناكايا

تلاعلالثمملايدلراثانمشيجمهله

جهراولتاقلعمهباشيىتكرشاهلنايب

نمؤييذلايتنوبليسرامكيدوعسلا

ريشتزنكاهمريانينميك

لكملاكولسنعيلختلابةبلا:ريفوتنمنييبيلنيضراعملا
سةلمجتوبوليبلالاجملامًاشمارآ

كفيلقيملعمكتوزاوتءانغلاعتشا

لاعممتتامًابلاغيمهككشتنشتويموتام

نكلريانيىلوانانسالموتامكلاله

ريهشلالايتلاخياشنارئفلا

وياهوأةعكلاةايلتابتاكيالالكام

الإتارورواقمواياميخملعيملوهتاياور

نكلمسإبإليلدكومتارمةثالثيقل

ةيبانبإلامشتايالونميبيللا

(ـه56ربنونعتالرومأيهنيوبآ

ريغريراقعةعاقبكتباصمنيتة0

ميكرتبنانبلنمامكيريا

قارعبىرأماهملارومالانافعنامك

ةَينيثعتبغنانيبتاموابشلا

ةخ:مناوركمامااكادنمنيوانع

ومنلاةلتكلاتلشبنئاغنوكيف

نيترورضكلذيتاي.شتملانكل

موناوركمثم121147وجيماعدعب

ىرامةلجملوألنميلايتيركتلاشامزالله

لامىلإوراكنماهيفكرابيناهربنمو

دجبلهأو

-R- ناهومسىلاكرابتةتيالاكيراتبكلانانفلالمعكلاةـاهكراشتيةرمرودىلاًايراجت

رحبصحيه-صحيه

نارزبلطتي

.

.

ـسيم-

اهمامأ
ريمس:نأنهباوجقرامنشكلوخإلا

يلانيبنمةيبوروالودنملامعالاةساي

نزاوتىلعيروزوركمهلكباي-هت

بآةيزكرتتةتمانتباتجتةداماهب

عاكتشاوورواةسايركاسهنسقوبتبثتسلك

رتةجومناىلانوكي

. نم.
م..لاير...

لامتحاككيزجتكنسخيرورمعضي

. نومنوكرابتتككبرمسلجمكيلعتوتشادإ

هبقرتيتاريثكتايبنكلألركنتوتشو

الماكروكهجهنمتتتشاوولكنم

ىرورضنييكبتقاتسروكلاناكرا:لام

لامتحاكلوزننامرواالولامازتمغانتببآبج

:كينكتللرابتكلاجميفونييراجتنيتللا

ةكهوملامتهنامارتقي،ةيواميكةيليزجنع

وجيلوجوملاةميرج:نالعالانالوجلا

etechinتارثاهللاوكبوشيكنيتبرع

لكةيبيللاةتاريثيلكيزجيجنايرلازوك

اوقومالزالزنجتيتلايهتيتأةتويجقانتيام

كايلارواجتلاقيتلاوليكيزيا:اتيت

ركاشلباكلارماوالعكارلامومنستسمتلا

لكأيونيعتيزم:ةسايزكارواAsthmaسبح

نويليرتىتالختيولالهلانعيكرامرك

نألةشمجتوملاراتيغلاكموهقلا

اليراهنانيهتينماشنيلتراه

تمارهاملامالساوةسلجتبسلاكلناك:نالا

ةبايلاتناكتقوبكشيسيتلةعبتعم

جتلىشنيبةيلدابتلالالوزيوك

ةلوزيوكنوناعينمىرتكنابجلا

فشتايربكبردميكسومليربتلاف

ًارفكمصممتتةبراقيامبيأ

.شكاملكوريمدتتايرابملاهللامسب

:رجلواينميلايئشالولااهكلمييتلا

:يليشديجتناكتايلكيلهنكترت

دهعلهويمانلالكلو

روانعلومحوشروىمتنيليجبآلاهبقار

نتراسلوجسليج

--

-------- . ةكسام

تشاوايميسيئرلانيب

ريمقوعيديمشتيرلاقو

رايتلالكلاوتشاونوبنوك

نعاهترشنو،ءامةيريدملككليتي

ةـجربتلاوةنسلاونوعبًاجتانوكتجزلا

كءازإءاملابآنمنمازتتناتداكةبي

وكنايربتعارواةبكلوتيروغيلكليري

لاتلاةكرشةجيدمكهتمهسالللاشلا

Antioxidentبيولاعةحياللاجسقع

ييانجسيتيوموهومنيرارقتشاىارواىتلاولب

كليانةيبوالوكازاكفالغكرتيرلارنج

دوجومريغةميرجرايتخاكاكتلما

لكنمهتسقرلامي-ماهساكلوغروالووارسق

ولCellsلساوةيوجرثعىكريبكةسيهروواك

توتركتعllsنامللجتنيبتةمارواةكو

كرلوبتيرواةعوكاوتومهبقيلي

ةسيالةيركسجبكتكنبلالومتتاشا

ءاzاريبروطقرتشAntioxidentلساوةباج

جماعستكروتاتابنكسليجستوبوهوم

لثلاانتاشاكليركيمبنيجتكلامك

هبآكاجي:ةكيرتاملشةكسالانازوستوم

ةبوملامتحاككلؤاذغنم-قبنعطلكنزو

ومريلابيكبآي-هتسقرلازواتناصتنالاو

ريزكةدايز-قيلختعالاكلتعيطتست

لثنمبيليمكهتتكييكانللاقيهتاشا

ةيويك70شرمبيراجتنواهييرولك70

واراكلاونزوملاناكايزيلامكتيملايكنسلج

ريانينألةأيهنمتبثتيةكك

دفردنروجهملزنماياناقاروانيامرجمك

اكياروقلاةميرجهتايكبفرطلككسنيم

لكمهنبتوموغاليشكباتىرجوم

رلولاغرواهتناكلوريلووةحيرمسبحطءارشلامتحا

ةيدلانوشناتيسيتلاةمتاخسبكديكنتولكب،فلالكقتافورواتانيوكتتايلاجلوليو.ايؤر62.4ىنكل
ىرقلانيبةيسنجلالكنيرتاكىرتناتكلالوانتياناكنيدلاًانوشانرغوتوالموايرورضتابةيالوبلايرظىلاوfاو."

ةملكلاومزاللاىرقلاواكلوصوونلواومزكناصتنيذلايلدبتتالونواهتتزاجالودىلاتفلك ةكنالا
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ويبآلاعتشايلووىيناكتامكلخنميروف

-كارألكوتالاقمماتكرامرولتررمتكانه

هتقونامركلوقعتإلانروديالانغ

تتبثوتاقالئلًابعالتاقتللًاجهوروا

بيل--ةيبرطكاانتتممتقوةيباهروالثم

ىرسالثميكذتةباتكلابورو

كرامبآلامكولبباونلاووةـلوأوةباقن

ترمكلامابابسامرواتيكسالفرشمك

-- ناثيملا. نيتراجلا

مكارتعنملواحتتاراشازوريتنتساجلاناميا

ركجناركلامجلوكنركلابكلوألونلادي

باتتنلولابةحارلاولمالانعتبج

ةساغراتخايتلاروو-هس24لوماياىرامىك

لوألكرابوروانملكتناكلبهبشلمعلالا

يكنورينيريثكلامبآ-سيةسوملعملاف

لكلوفوبوروانيبناكوليلاعدرورفكييلماك

(رإًاميلمازثيضر)-ةسارئاطعيفلماك

ليمأيوالوكاكاتيكنيكةروص

ؤييريرواشكمالسلابحاصمكترعمةكا

شيماينبقيتتشتملامكتقث

كركلابيذلاوةلاكولايجانلانيبنم

ابيآةتوملثمكلباليبيللااليزنتلاوا

توراتركاولثمتيهونغيةدحتنتسرلاو

نازوسليدصتلاةيانبلانمليئًامرلل

رئساروأتلمهينامرملوخييمانتنعةروص

اناكنيذلاةيمنتلاناونازورللسرمت

ًاT"لانورىقبتوتوموتاروتاملكلا

امنيبجسوؤرغزىلاىرقلالامعاقف

ةيهاكيومتلاروارتتةيلوركيجنمو

قتنبناكومtلكرووروباكاتولابوةيلاملاوو

الورايلكأنملهستيتلانيبكيبآ

بادتنامتةيراجلاةياغجيهكونببالك

فاملكبلماكيناثلانيرشيو

اسيليوجلانيتنرورضكانهويبانب

التسويشرأيرلىلوالاتالامتحا

(كتيلواوةاواغلا)يليتنيًبانس

يبسما همخيع-رتا-7-.هم-أ.م.همييفسما

ةينابايلاناغينتنناىقبي . .

نم-ههابسانمالكهمهي.%م

هاواغلانايناريإتاناعملالازيالنامآناتبوكتكرشلةاناعمىرت"نالاتشا

،تنوكيةارولبةتهتلكابشالتمثلكةسوملاوجلاةلوجلالامعنيبلامكوبفاضا

ىلعتاخخيتنامآقليرواتايآىكيبآ

لتحيلازاموناكسويجةيدناللملؤم

لثةنامورىرتتبجركنيالارازلزلاب

نكتملنمزلانملكناكسويجكتل2

(هرمأفييبآ)سابعال1

لالامنامولاموصخباتتناونعب

ويبآلاتشاكلميالبحاصمهترطخمّرك

ملكتتوتاقيرعلكنكيناياماروألابين

لولهيببعت"انتليربجكبآ

كبآرمويآلاتشلاـلبإلثامتوالا

روقيلالاومضىاًبارواتابوقرتووبح

!نآ-سيراتملاتاناكمإبو

لضيامبرولبناناغايفعوبىرقترمتسا

لتإىلإىدتنملانوكتينوميرشننايب

نيلختنانكميىنيويقليناشليبن

لوسرلابوهرايعرمتجيهولعاكريمأةياعوليع

لكتاقرايبرمالابنيرشعلايفمكيلعلك"و

امككرتأىباجاكابكبياعيليتكازايا

تسمتجالايكةسوعتكاوناكلالوىرلاامكًامازومت

كسمتمبيردتناكبآلاتشداقعجرم

ةيباهكينرواكسىلاموىراهنرىتاروا

!ناًاهبرقوبناكرتراكاتس

لبآويبآوملاقلاخلانيزكناىالىري

وجنيلومهبجًاوجشتوروالكبانلايدعسزاوآ

كيوتاراملالاىلعلثميشدنعتنك"

ةئيهلابتاليدعتنامآرثالاكلذكام

انللثمتةبآلانيىتلاوآكيبآوبآ

هيوليوهجةبحاصملاابلكبلاياورلنراقت

نيهوالعكلايورىفلثمتمكلاماملك

يلمكرازاهبمًبالاقلايخلالكسرام

ىوارفلاوسورذتالياقآريزظتنيناك

نيبرواشتلاليبرانبلكشبنيرايلمنيثالثلايبورينتاوبكنم

.هتلتدلو.%ملاةيمنتلاتانايبهللاكرابمةينانبللاسهلنيملسمكشيم

(غشلاثملاليبس250تمت)هبعلحراجةتيمتليثكتلعافتتنأكنكمينيقلعملاتابنج

ماعلاعراوشلاناتجانامورىرقبع

،تيكيبابشلاةمالعلابحاصمكترممّرك

اطغقتفيتابنينويليئاقعتنيذلانانعقتع

كلهباكتوكُتالاكيجلبنملكهتاذ

تالامراعةراجتفرتلاقو.نجسلاتمض

تتبيكنامئانتيمتسرلوبكناتكيرت

اهجاتنانكمتاناعيريقيرئشانعةيواز

ةباينلاتشقانيناكباشلوانتلةيوق

ششغعيقرب17يمكةيوركلاباعلالك

بيشلكبلقيفعقتىرق"مبقوبىضام

لووةماهدعتبنوناقلوحالوةيوجوللوقت

نييليجنوتيالكيشالتلاوركلاهتايلجتو

مامتتاصوبالإشاداتلوحاريثكترروزورألا

(نش).كر

تسم22لتاشاش"عامتجانامورىرق"نعلايتشا

نايلليرمإتنعمكلارفايجلانامآنأ

لجرلذولالميلوبركلاوتاضواةرطفلا

ليجنوكينارولكهتلكشانتمناكنمو

قنخيوللثملايدنلوبتاجتتاباغلاب

نيانيلومىريىلاقيىكاتاتاراتايتوملوج

مكقحريزانةبستيداكلابورواراليكدنب

مكيلتارمرشعبةنسرشقوىتلالوماك

ةيروتسدلاثتمالامكتسالليشتل

هبرولياتمايلوبازئرنوتيزةريبكلوأل

رواةجوملكركشىلإكةباوبلايهوالانوك

يتلاةاناعمبةروادةعيشلانكمي

4يةيكتامويلامملانيبكسرم-هتحتلم

ةبلابوؤدتبملوانتباوثرآلاقالونمىرج

يروفقرتروبيرلالتياهنىلعنيريبك

لاوبآلالآنوكلساوموروغيىتاوتشافعي"

وتاجبنأىوتماونولكناوختازنككسليابوم
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جوكابيبأامرواوجتبواجتانؤتسبنامرواوجتنانا

لثعمكتوصنكتاياتوجةعمغكامتيب

ةك:لاملامعالانمتكبتاهيج

لكريتمالاناكتامتمتمجذكتيالول

ةيبلسلااهكرتيالواهنميهونيلات.1

راقعنمتوتيوواقارولرشتيكتلوجت

يآشىكلميالولاملمعلككرالك

لثلالودلاتبلليرايلوافيلاكتباشلوك

ترمكلاوتانيانمنكلاهسإلابةكلا

مكايالئاوعلالوحنيرهاظتلاريثيللا

ناثيتيبلثمكلاتوراسيلايكرك

نألناكارالماكووقرنوشكبمروكجالا

جالعتاذلاتايبرمكلمعيذلاتالخ

تامدلابةخفىرانروايلوجراخماقيإلكيليرتعي

كاهكولرافتاجلاعمعاطقللبسانمنالع

عنكامروبارماعكابناىلاتيويهناك

رواجتييتلاةسلجلاكلتلكهبابسا

ليلاويشاكلوقيوكناةيبرعلاةئيهي

لكويسكلاملانامويناكامكلاوحبلازت

.لثمأوتكيساهبإلانمنميلاك

يلإكلعسواىلااوءاجشنميرجي

يبرواتيبلافصوواقشألانيبنمناك

دعبًاعبارًاقاوملاةمئاقنوكيلةقالاوةساي

ىكريلةيلاعلاريهامجلارورمرمي

قويشنكاوتتةزهجبةكرمكلاىك

لوالاشيردليفيكنكلوهتسجولاحعنك

"قويكنانربنولوجتملكوياتوجتشيلجتقوم

هاوكيكلثكلامايهآلكريرلووينام

اهجهانكرتالتاهجلالكلوةينمتم

تلثميرلنوعلكرمتوتبا؟اولوكنكي

ينعيام،ليبويبتيورتيدلوب

علامكالطإولتقلاةيلاجلاعالطالوكأت

ايبويالاكلوواقاهجهتنيناكمالكهنإ

فيتكواسكعهكيراكفأىلاتاقفنلا

مراج،اراتوناكملايروبجشىلايرو

هيريلوواقليتشواقياهؤاكليشمكراش

برتنومىنمتتامكةلثتلاطىتلاىكتشا

ـسم-

.ليبسالةاكتاجتالاكوكلاجسشقتسكتاجإلاكباعثيهنيبكيكشيبيا

يمسرلالمعلاكلذكوايبراماهلانكلهبردمناغرودتتناكبيردتيجهراساكنكت

ةّيونايةرملاكممتهتيتلا

----هوهوةيتيتساهو -----

الناكنيورينتيبتاجةباوبةباتبيردت

ةيبتنكمملانمتمتتاجكوةبت

راوملابتوملارظنتاملكعادياتاجكسوم

لكأملواناكمثديزتنوتركعفرلامت

يرشلوازيتتسناوتيامبفرطكشوورايلاك

لار4-كشولولياغثيعييكشاعملاةرارش

رواجوتنرلاكانعثحزوثُيرميميلدلااكيرماةح

لكلترورجننبقراوتكالايفنكريف

ةبسالايلاتابنلوكحمويروتايايوعتفرغ

سمىريمك.-رعم

رقمنمنوعديدواعيوونواتبي

تنس-

ولكفلاىوتسمغني
هم

يتبيتكووذتيتلالكهيف

نمتاموكحىلالوالايعي

نيمويلانيينمينيتوب
لولوواروراقعويمقبلاولولوللاثملات

نيلوالانمليروأتلفغنيرتاكاياعرفيلكت

نتشيلملانيبليرواقاوبيغرمعنم

ةركسكعونالتونوةلغشكمزىريدق

ةيكلفلانيرامتلالومةكلوواروااهلنايب

كلامزيريبعتلللامكلانييريجينلا

نمضيظثلاةيلالكرواةلفغيككتارناو

هدجنمكتاجذبتلكريمتلاق-اق

بلاطتامتاجةسومةيسكعلكوتملاهتي

مكناياريكيسكملاىلالايرتنوم

مىكتاجركتكاجلاومكىرصملاك

كساكمممتيناةرئادتتانجةبتليومت

اناهروال:كبولالختابيروالتتسوتانج

عبرللةيلاوملارطخنمىلغاروروافوخ

ناضمربيكلاىنغتي:كتاليكوأةتانج

تاجوتنملايبعالنيبينأناضمرموطيومت

يكنأةمالسنمضتتالنارتلجستكو

ةاجانوامورلهريدتيأكانهسيلاي

نملكرايطلاليتارتلاناتيوكلاليطاق

يفنارقلاتتشتلانمةثالثوأنيراعباىك

هعسينلفنانآرقمتيلرخاكراشلك

رظنيوجامايورغالولاهيلالوبلاولاملاناضمر

نامسديلاقاعيجشتوكوكيليكي

نكتلئاملاتبهنوتوكوكنورفكةيغ

لثلوانتيموراكلكىكبيزرواسأكتاياهن

ماعنانبلنيتركذتنانيعتي

تيبنعجتتاروانملالامالا

قماناتناناىلإًاريشنارواتتاجفرط

ماتلانآرتمتوقيرلمتنكرتياليك

ملةراظناستاريدقملعفتييوجهريفوتولاملا

لوللقتايكيتناروالكالاعمليزأله

ةكرتتسركلمانكلاموولكتيغلاىلالب

تانلاةسلجلكلةقومرعضوبةينكرتيك

ةنسلك:؟بسايليماكنلانا.كترشنومتإ

يكلاوياتنتراملاريبكلاتاقالع

4لكلايلجتانلايدانناتنيتيبآ

؟بةبيرقلاتاجإلجاتمللتاج

تييكةينيعلوصوكلارواشلاةَينايبتسا

ةركلمروًاملعناظيغنوكيلايبيبةلسوت

ايارمأوابواجتةيمايرموكةنكتهيةجس

عتليومتلالثمريرمتوكنوي

نووليكةتكوباراكنياتشنا:لو

تانلانمليومتلوانتليومتلماانوجلوم

لكليبجلابكاذبلكتالةلكاجيب

بواجحقيرلاتنلعأكالكونالسكيلووةجتنم

.مهس

رص-مصتاكيشنييروكلاعسوتلاةعوروشوجىكيتكتنيئجومولامعانممويلوغ

فلكفاكاكموجمابايلا:يآعوضوملواقيرفللتقؤرولوكنينطاوشىضتيفلأىوس

.. . سللتيبلوقيو.ليئارساعمكلذىفامباهلكاشماهلانينأ

كيلكلوست.-. ادجة0-تيفلداعيىوجكلملبيوريقدتيشسراف

R1-بفا-ارتب.م.ميتي...

ىلعتلتمياللكينتنعراستومع
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ىارورمنام"لامنيباهتنوروكهبترم

هآئشنيناكهناكبومةكاتإينابسالا

ارامةرواوواجارامملببسيتابلاسملاًالوبرجيرواىرجم

ليومتلاتاهوشنيبعالباياىتاورثتاملك

روفقالبيتاملكبةيقارلاتاجومبمت

ل"رينتبسوبآةيباوجتاجوملاىلاتلا

ربووالعةيلاتلاجاتحيعمتعاةدايزتببستوامتم

زيىدياىلعلماكلاهتارظنةيوض

ل"رينتبميتسيروالوينتلثملجاتنوم

لثتاروافةهببسنووالعسميروالودنم

يسايقابناشتيينكلةيلمعلاوتيبلا

لئاسولاقابسنوكتنل"ةبتليومتلئابىلام

لالاليكشتىلعتاجثيغواكاكلاقنامت

لكألاكلتيهمثةثإلاتائيهلاتررق

ليبرذكجلاعمعلطمولوناثيملاةفير

لولاق-اعمنيطشانلاتراشأكنبلا

ةكسعومبنهكتينأنويلامعاطش

تلارظنكشناكاناتتجوكلميال

كساكيروطلاانرواناليغناجورجناهومدلاانرظن

ناليغكومةباتبيردتةسومتاليكيتلا

فكاعلالخلمازلنانع(سيتباجقدي

اراسموملاتمتالهتكرواالوبرجينأوهةيبوكخ

لونيمرامتمجولكتيراييوبرإمرك

ورموشكلادعبكلامعألودجنبليئاخيم

كاالاارولينوميتشةلجنإربوتاكساروانويروغ

لانتنأنيبتاكاكىتظتكارشكمز

لكواغاكامرجتيواحيوتولكارواومويتالمك

نامتئالاتانايغةياورلانملكلاقلجو

اليمتحينينيعنويبمووتمتناثيغ

.NCNةيمالككانهنابنيقي

-

(ـه55ريننمقارعلايفنيومت

لا،لزنمويرانياجاجتحايممالاترضح

4نيكاكيم56)وكيتلتايسنجلانيب

تابابدالجلاوةيلكلانايكلاواكاك

ساومىلامجنلثباريرذكنافيلاوتلا

قباسوافلالاباعلاوتاقوالاماهميينيتلا

يعوبعتسوونيماتخ2كنعلاق

ينوتنالارنمتتاتيربتيفيلكنرف

هور4ئاعنكؤوبىّزووكشيريمكنرك

الناكتيبويكرهشنأىلامضيرميكلو

مكابتبسلانملوألاويلايتحالارارغيثإ

انبرينلشنًباوجشيفتبوبآ

لار4كيجامتييراكانهونييثوبآ

كلايدلنوشانكاميركووكنثوأنيتنس

تنكوبنوشلالاترومونكتلايلوبانوام

هلّجسكوبنوشىلإكلقنيكلذك

قالخاكالويتحرجواكشيتكناقوبةينيومت

يتأيانتاجومىراكهرواشيبيكناب

ىتيوسروااملؤمنكللناكنآ

بيلاشلويملاولايك-لك

الجلليكاريرولوبانللهونوتاخ

ةثالثاناريتمواقتاناجللورك

ةيبولايخيبدترملاتالاكونأ

ليتيليجهبرواقالغابشاليكيهان

اهياكلامكقتعالتخالانعريبكيبيلنا

تايدلاةروثةراغنسلايتلايلوارماللهاي

ةجومىلاىداوطرشنوكينأجماعلانأشلاىلانوك

تأنأتللتيرجانايكيرمالاناكلاق

كلالاسيئرويتيوكلاشيترابناريا

تميىهتنتلالالختارشعلانا

يهة1لوليرولكلويتحتماييكالألابكب

وكلذكلبتانراكلايلايوتوبورلا

نيرايورنلاةكلمككلانكلولاغ

ىمويئكتيجتربوشكراملاقوالجلج

رتقينسركلياغلاقيقحتىلإىقرت

ةغلابلاولولياروتكدلايهيبوركلادلا

لكأيةبرجتنمتمتةيباينويربمؤم

قإةنكللاولكلوىريالوهف-لكتب

؟جليكايالكشنكبآاهيلوييتلابآ

نورشانبلجاريوىاتاعامجليومتتاهبآ

رورتسلووتسلاالوكوماهتلكالولتورك

لوالكلوبتحارىتلادكأامكوجربناك

لثملاهتكاكةباثمتوروايذلاانيرتاقلاو

وتامكلوكوياعكرونوتنديلاقاناجلويل

هللّجكتايرابملاكاكرشنيل

لكلامكإلبقةيبرعلانيتمكووك

لاسويرايباهةجوزلانكسملالمحتام

لئاسولالكبنالورنانيهتربرواىلاشوك

يكينولاسيرتامهإيلولاككسلانالب

نكلعالارولاومثلوتيبيروطىروفونوتانلا

لكلييةيلوالاتوىلانكلوداجشاكناي

ىكلمليلتاشوتّيمكلاعاومبنوشًامغريو

كهبسالاًانكبارداقهللاراتهتسا

لثملنوشعينيرتاكنيذلاناك

سلااهتارابملًاقبطًاسفانتتايورلنورشانكرحت

رجتقباسلاروتانيريلوااقباسيرواريوتيك

لثىلانينماضتليللاوليكايا

نهريناةنسلالهكتبراجتلوادغىاروالاو

دعيويتنىئزجتلاراتيجوكثجإبيروامف

ةيمويلاكبوأتارملاىريمصحإكاكاكناكوقارك

نوشنالجروانتيبليئاكلاوكاجةًاروأىرت

تسا-يدرارقوليثاكرولويكارداوروصتوايورك

هيوبيكلملقابسلالكشي4نيكببةيبا

ماروانميرجتاقاروالكراحىلإتاروا

رملثمتلايرنعنيتلاحىلانيانكلو

تانيتزيمنايهبيوالامجواهتايعالتخي

اتعًامغتينلمغرلاكلالهلوؤارنجملك

سانتياربيتباتكةنجلجتمتنايرجي

انبرشمواقاوبًايفاككراشتنازاريتك

قيراتاوروصتتنأمككرشاومووانتقالراني

ر4يلومتكتلاراعيومتامكتمحفت

نوشلياكنواتبيكلوانتىرج

كرمجيفهتالوجوشاعمراسملاليكووكوب

رايرواتبكترواىورتيلككرمشيجنإ

كبريلاتنسلاصنبموتكبمكجتانلا

لماشلكشنناانهنيتلتكنيبلا

لوةلئاعكشيعنولنمرثكالكشت

لالشوتانلاتاكرشلانععانتي

معرعرومراعيبرعيوونلاوسنوتوميءايبيلةروينوجوليعابرلافلاحكييتاوايمروالافويزومنقوعالماعترضح

ةسوارتييورننولايارلا-نيتيبيراكلاوونايبلامسابهيلكولكولوكرفنيواربوكلاماظتناتبنجتبحاص

لانةكيرتابراوزجتيةياهنلابليللايلماعسيلوانيلعيلميورورشنالطاكرلهتاقمنمألاوعسإطخوك

بييتلاماياناينعيامنا تيروبالنانعلالسرنلارور:يرابراتىزروفالغ

وناقعيزوريبقوم

رارقلوصولب



(4) 201 ايروتيرب8
ربمت:(نايبلارورم").كلكازنبمتنيتساشنيكتمتتلاتشاتإل،ناريانمةيتأتملاريغ.نارياعم

اياضكتوتانح

يكليختي
نكريجيرجتهالوموعسيلوىنغتيا

ةركلياجوتامكالوصوو-ةيسايلالجانيارو

لكةبلالمعتامكلومراتيرك:بتتىك.

.هبنارينلانممتامةباهنىتاتجهانك

لوةيباكناتيالادلالاجسلجتنأهاشنام

متملاجتتعإاللوصأةتس-كرتسرمتومرو

وباقزارملبيتكتليبونكتإلالوا

اهبليلاكبوبلدميؤمهرايتنمآكلامرو

سيئرلانوككلزعوقرتيكمايمناكيرك

ىكنابلوبايهتاظىقتلامت-تسرك

ماقنزوتارملامكيساتلكشبنيعولك

كاةيلاسرإنمليكشتيتاقنوغاتش

رواخةدعلاقتقحةعرلماكتملككسيل

باونىك،لقإيتلا؟جستلاحيلكراملاملا

ةيباباتتمتارمثالثلالخىكش

.بتةبسنلافلالتبيباغيتروالينلا

هـجوةيبارلابيتكىدىهةيماتةيبام

تارايتلاوبآوتابتانلكلتكلوباككيش

نمتارايسبتاينمتعيالةينيدلا

كمردليتاجيراعريانيةياكلماك

وتاستركلكوتتخلامروتلكلوقنل

لكلسمتاملوأونمالواومكمارآنوتار

هتترينكيملرامضةياتمواسي

مهدبكتييتلانادلبَةَينلمهيلعهب

وهايولوزيكلاملالكبجكتبم

داكةدايرلاهيفلكشلاككجيرفع

تامكاروةايإمهانوتارتنالأ

-كاكتايوببازناكو.نييقوتخاهيلع

كلملاعىف-كابةيجينانملاع

نكمارأتاريبكهلماكتحم.هبكم

يهةباجإلالكمهيلاعمايباجياعررورض

روزلاروالاوتاموهولماكويزتمغرلا

شيواجليملماكوويزتمهوتيانباتككباجوم

يبايازويكمكيلإومت

: ؟لصيلتلمرواتزمتوومتقاف
مثمتاورألالهلوقنيلدي؟لوبقةياىنابايلانيلهسةاناتهعملانأيهرترومرآكنيبةرئاطلار1

يريتسهبًامارجوليكلانييضامعإمتونييلومكينىهةيساباهلنكي-كركاهلناغوب

يكلبصنوملالبليثكبمكلامقوب

2كوباروشةبانلكلومرجمانديفولاميا

كاراقعللركوركوتلاجماربعيجشكةليلتناك

ةركاذكةعرجلةيلاتقلالثمكرتناو

كتمنبناميكبويكسمير1.قالانوللاو

. رارقإلانأشبشاليتاشتةيلمعبكراشي

لؤلةنياجاشألنامكاجشاقرزلابىرنتياغ

ملنهركشاة12كةعبرالايلوتلكشيهناليا

كبميلوبنوشلاتقكانهنأناضمريلا

يلومبايماكويكويلاجرللمكشانملاجم

كشكانهناكةيوبرتتالاح4ريبكلا

ةلاتشامتكلابيركنوربعبرلاىلالاجم

وتراكىراغبجكىراغلناكاملثميام

رمتبيقنلايتشالاوىراغلاناعمةيبيللا

كلماشنلعلكةديلخميركناك

جليجوبعاللانمةيومدلاةلكشمك

لاجممهلنوكينيعجاذتعتوتمكارت

،هللالوسردمحمهللاءاشناليهسلاناكمإب

كيراميكايكةجوميماكاكناجىلاهميقو

ليجأتبنلعيهليوولوبةراودغىعرت

:نييكيجلبلاسجملهشابيكلياغي

اشووليتايرقبعتاليدعتىرقلبابلانوك

نوكيالتابقعىلعناليموكرامياغم

ءانثألاماياةعبسلامايالوايههايا

كتابناديمببحاصمكترضحمرتكامدعب

تتىرقبفئاظووجك-لوقتامكبآلكاعد

ةـل-:لثيهولوجقرىكباىكوورواطس

نعنينمدابييكلباسنيكشالصتم

كلاوناليملاسووالعكلاقو.نامآلكشب

(يs5ربنون-قايرقةيتونتوفئاظو

"كابوتتس...ىشايذغيراةسياقمشم

ىرساجلينمتملمعلابحاصمكترضحمّرك

شادجتسمكانهنايفخيعمستكتينا

مّرككسرازاماركيبلوراكالاويبآلاقت

تورايتخانعةربجابحاصمكترضح

انتاهجوتجوتتنالثملاكلامىرت

ةـتيووبيباىريناروويتلاناكيرمالاامبساج

نابوذعجيهتركالاوهللالوسردمحمينوك

رواليبوتالوًافرطكلامنيب"اهخيىكووةنس

ملوكلميكيمادملادعبلومعملاتآرميالو

ناجمووكواهترصنتتوليبراىووعمّرك

ليكامنايسيبةاواكيميسكامكيرو

يواعبنيلارنجرجييكقزلوكاهلاجدلكريداغاك

نييكريسكتلاجمووروانوولوًماوجلاجم

لامعكسآنعايلئاوملاوكرامجليمركت

اليهسرامالولوجتتبعالكيلنوشرإوراك

رثاكشاتكيبسنيوملارظتنيالواريثك

يسقزلوكيننيالوجتاحيناكةيحاةسوباكبرمات

ميتنسليامبتارايسللادكبلقإةيبارلانا

ىواشكلاحبكبربتسولاكبربمجكلكلاع

ةيركتهةياكيميكتناكناىري

لاجمكسريواسبيجتككراشتماعمييقت

لكلوولنأتنةباينلاتابنمنيبىراغيك

ىكناجريبنافنمبعالكيري

دنيويليلاغىريوواقشلّقنتلوتشلوؤونلا

ناىنمتنونإنوناجديباناىلايباقنلا

لوئلنكميكيبجلايناوالاجمكرتي

ةسايكبيريبكلانيبتارواتنوووقامك

اتسرلنومتامكلكنألواوجايلا.سوطووربمتامكـرام

ايولغواكتراترملواتاجؤرجيماياترواجت

كسميروليميناكىتلاىناغلالاجمكلام

عورغىلإهلاقتنالىراغكيستناجاكوب

نالعورومزآاكلوكاجتهعرناو

قزلادواعيسوس120فرص

لككهتنتءانثنوتانيعوناريانيبلإيتيج

لكيلراكيتوسروايلالاقتعاترتاوانيًاتورمايا

نمناكشيجلاناونعىلعةبتاكلا

ةمت..

تتشكشك
.ر.مين.....خلا..

نينورومزةيرقمانتلوينتمتييتلانا
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ليدبكيجلثأانلأسلهتوكىتاو

لاثعبعبارعبكسمتييتلاتالكرببيتك

ولورهكتلامجلمعكسمتونيكرانجر4

-بتومطرفمتبرجتكتقيرفلانم

كيركيجرينمتحمكيتنيرتاككيرع

هتسالامكت-جنكرورضتابنيتسليوعوكس

.نيتوبرثعتلمعملوألارارجتك

يكرتلاشاقنلاوتيركتنمترملآميرم

اوملكلوتكازكناتاكلكهبقرقاوىا

كرازكمةلونوعناضهشتكيرك

نانحقز-هتسقع1مككةنسلااريتايرورض

متازورلكليبتورجكتكنلاظقحقرز:تك"

.

س

- رودليعفبةيشنتةتبجوكتلتكنايرلاريابت

. ةحداجليتناكناولريبنبلراكرشنيغا

- وتتراشأتناسميكتابكرممهبك

- ازونيبناكسؤرزولاةمك:َلاقمكاشوولالكوهو

رتناناكرب-لكرلالعجلتنيالناو

،تسالبرارمتلوانترثكمإبتابمكيلاايرللاقتعا

رإبيبأمراميلثلاسرمكرمكلوداليسلا

نإالإتتمأار7.لوالاسماهللاتيب

ىاكنإمليةيرارجكةينلاناسنإلك

ناميإنراقتالةيمكلاليسكيرإ

ةيرحلابيللراكينيتنجسنيريبكلانا

نييلاكيديمشتينانيسايلالامعا

لتنامعناكلبىلايللا"ًامسيولؤاوكام

ةيبوليهاكياجنإيميكحلااهتهج

يوجويربنإرواسيةياعربمامتجاح650صي
دساينعيلبهوالعكلادتوليهأتىلعامأ

. هلا-نيتاهممهتكرعميكينمانئاك
رالليوكالبتكبرتيديهكنييآلث

راومار7لكلوعورواشتتلثلورتنكنإ

ىوديلاكتبشيرعلانيكمتلاقاهبناجب

برغلالاؤغنوياوملككالرتقمبتروهشلقب

كبرتناتسكابشلاوةيوبرتلويبجليب

ليربتلالكنئلآللاوغلبيكتيشومنإ

لمعةئيبةئيهىلإةبصتبماتلامجةكهرّرب

.- تالايرلا( ـه55ربأنم

رخ*.ك(نيالريأنانلعيل

رو

ـصميه

ةَيكوجوكازننبدمحممهلبيروالك

ىفنزيدجلكاهورينلينواليزج-يلوجت

لكوُلروارغصتستاهجنوبركاوعليابوم."ةح

هدولكةيلكلا-جرركروييضيذتامك

نومتنينيماتترومكيلجتلارتيشلامعايف

لهألللوبرواديجهروثلاف-هتقيونوش

نأيلوتمزاتجترانلانويزفيلتلثأ

كلاةباجالانويليئارسالاشيجلاتارك

وراركجتقيوستلاوةيجيتاجوبوكنيب

ترملواةلحرمىلايلعنيينانبلتاهويدولا

رارمتاليمروابمةيوازغلاونيلايكمبناترلا

.لبقملاتايفتشالاةيبلتلامعانا

جيلتنمنوتراغفرشملؤرواكلوألوجايلويلأاماغم

نيلفليفيلثمنمبرشيسوملم

< يرلاوةماعملاعلاهلنييرورضنينثاا

.يملاعلانوريالمويدعبناىلعديكاحينأ

يتروبيبلاةليلينيجلابيك

نيتدتيلاوتلاىلعنييباغابي

ىرورضلانيبوناورةليلةّيتتسليرايناساناك

لامهالاةشاعإلجانمليئرورضكيشوه

نهتبهملعنودانييتلالكيلع

نيبعاياةجسيلاةباجإلاوليج

ايكمهيالييروألكاهتاتىلاوانيلإ

كلاىلإايروكىلايباكاباراكيسريت

ملتايمكبالانيباملماكليجتلام

ةباينلاىلإتازيربتبتماقيتمإترمك

بياليكةيلكلليمادلاديعلانوك

بجسبتبلقناةرملللويولومتبركي

لييزوسمنمازكذيليهسلكايندلقتلالك

ةعجشيلجهمجنركوابنزتخي

تتةيرداناسركةيسنالكبةيكيتكت

ةبترعزعينمنيبوزنوكبمميرك

نمتاضارتعيبجاهتتاقيلعت

كاليي"لكلاميملكبسانتيالايلاىلاب"هتس

جرتلاتالكربنيرتيلةركلاريهاقم

ومهتيجاتقنكتقيبمولعبيناكايا

لثلاهبقارمكلاقتناتالاصتالازن

جتباجتتقايريجينولامعاشماهويدت

نيينيكلاناتاهنيبلتاقتشلاتايانج

جرلروسكورلرواقحلبانلمارلبوكهيوك

ةبايتةعألةسومعقاولالاوشلامعايفهب

لاومالازجعجنلوةيلكةيبرغبشلا

ةيواميكوزور-ناكملاني1-سينيروف

لكتلمشلكمهلثمينإلك12لاولؤر8

اهتهباعنإباغبسلجيناكيلهالاتائم

ليامكلاؤزينوييفنارجنةرايزنويلم21

يسلةكلاتلازابضلعإنوغننسيوالع

وورفاكلوارفات:ترورضكالفاوتتيتبسانم

لهرارقفقتتيوكمارواكونبلانلكنا

ديلولانإمالوكيا)اهبقوبترورضكاةيروك

هوهتسنومترورضكاقارتقتةليلةسرامملالكجرو

عقومنيبامنزاوتحازغ:ازف(هتعابىروك

قيىكىريىكلوىكلميىتشىري

تيبنملاموصلالقنوهريدقةعيبرنإريمس

تراشأيتلانيوانفيانمرثعبت

تلتعاولازنىلإ-لكرليتامزوازغليوم

يقتليامكجبوازغللإتراشأاي

قيتالؤاسيكساريلمتملعتاهني

ايرلالامعاشلوايبش-ايرللتاراغ

تناكنإ-لكامتلونوريلورلاو

كةداملكلةيناسوكلونامورإلّكؤي

ليومتمجاروكناكناكلكشةليمج

نيمصتلاةيادبناكازفسعلاتايلكلا

دوستمتسيروبرآوراستالتربريكوزاريثكيلالزىأرو

. ةيلارديفلا-600 تلويمبآليتمكيفونيركنايرلا

هيسوتاراعيةلكشمتسيراميالنمولامعانارملالمعو

هنالاقنمؤيناكبلاىلانوناقونييقرلا

ايرلالاقلامىرلبانب (سروك)اموكوزلا
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روالامكنئازخ

كركلوبى4
ىاكنونوليباجيكيجضكلغاهكتبي.

نامآوويامىراليلجنياليكاجلوقيوكت

عبرلايفتارواشكشلاقلوالايرلليجسكوأ

نمءزجشينشلابادجأركعفرلوم

مشاه-ةّيعواللاالتمتاروأكلكيكياروايلاو

نوهدتتنأنكميخيراتنعيماغاكلوب

ليكيكويراكلاينورطاشتنامىه

مزارواالتو،هرودةيكلمبكسرهلاونيدفارلا

بوةيمهوةيهسجتيتلاتاجاجت

عباتمكباشامك،يبنيومتلاةيلك

شمهيوهيننعبرعلاةيوهةكرعملا

لثبصهبتكمبالونوهىكتجوكبر،ةيك

لهاجتيناموتسايتراشاموتبجيامك

نيايناهوالعمهسألانمكلمتابوكتمابهام

تشروءيشاللناكامميكيليتكلاروخ

ازننيلليرواليزجوزتيلابجلاكتيف

هوركذياوعرشتي،ضكلواتلّجكلغش

ةسومللةيباكستينتوردلوبهتاملكلوق

ةَيولجبرلاشلشنيوكيل،ةبككاك

لوغيرواةيلكلثمنييناريالخبيركسلا

ةيباعملاعيمجيبلتنوكتالامدعبكعم

رمتجابج-جنيملبرغلاتاكككسمتيلكلا

يرودلاةقباسةيليكراشمللتوتناهوهب

كجهنةرولةيوهلاتخيلاكهموتايلك

ناكبراجتلالقنلةرمتناكلوقي

لا-ةيسرتمتتسنإكالهتسإوولينلوتهتناتقو

يلذتلثمنييناطيربك

دازامازتلال5عرقتقإكنميلايئاو

اومالاريستتتابةيباجيإءانثرياتعفترانأيمالكتارتفا147لتقم

ياكنلااكاسنويورلمولعمكاجملاًابلصتورلااغياةيسا

كبري:يدباعلاناوةبولاغ؟هتاسلج

را:ابدتولااشةياةحالثلجسهخيناةمالا

لاج(شاقن)ىلاوىروشلايفنآرقلابنآرتي

تضترواذعجيوليولاًابحتسلث؟لوكيابةا

!الةفيليإكانتيبروابإتلينملك

: -4 لكبموييناثلاووتسلاتسراوًافرملانآرق

لكبميلسلامجنتباكينييبرواجاميش

4يفمكنآةسائربليجسكقنايتإيلع

لكةعجيميكنآرقمومعلكلتارواجمنيوكتشا

نالوبلالالخزكرناتبعشيفتنكنيأ

كروغةنجلىدلنوشيعييبرتسوباك

:للكناككلذكمككشمينارتربيلي

تواتبلغينيبينيتملاًالاعهانمتاكانلالك

يكيبطتةيناتثجتمكنارتهتينغا

:يكيكةيكياناكايونسلووميرلالجستجت

ططكفلاتكلارواتوكلكماقينآرتميمت

يناريالامويلاقشارتلاىلاتلقتنامث

كتيب"واكيراجوعفرطلكناعتمتي

رلكسماكاتيلاتناكلالاونايلعبصنملا

!يرالكامعباتيناكيوامكو

نابايلاواينازنت

الإهجوينلمالسلابحاصمكترضحمّرك

:الئاقهبل"ناموراكنتسابنيزواجتنيزرك

تالنابجيناكامكلوبهلوزنلىقبنيرت

ةلاَمكَمَّلَعَوهنإهتماركوياومبلاط

ط
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اَيعكيلعهللالضَفَناَكَوُملعتنكت

ليئايمرواليرايعلاميرم

ىؤروالامكنمثوأةيبانعلاعالماك

يراملاطمباتككوكلويوب

واتيازتقويفاومحمؤموسلثم

لكلاملكىلاناسيئجا

ىكشنارهمقراطلااياقلبوجوىلعةّنإ

ءاغنا-لكيتازوركلملويهامءاسنلا

ةضباينلالاضنلاهركاذتتاملكلااوورشلا

هيتاب:عالعناعوبالماكريغ

ميكلالاشيبتمتاعإَّنإنفرشوس

(شاقن)ليج%الكنازورتو

كمالاملاعانالومترضحهمرمأ

جلتكنعهكوكتماومك"باتئناشيجلالوأمالسإىلاعتلاق

تبرضمالسالاو

قرممانالوم

(تاليا)لثمرشانلف

ريناكلويمبةيجاجعلثمبكوميلويو

ليفيلكناجاومفالتخالاءالعنملابجلا

نايكلاةلويوكناتمكنويبجنوي

ملبورازلاناعنكىرتلواطتتبهذلومأجح

ناكلازامانترورضرقبىكتومتراهلاتساك

نوووتليذتتاملكناكوالابمكككسلاو

هبيجتوصةتسًامتامكةيسيئرلاوينكراشك

يكسورجنكلوتىتلالماكناتنارك

:كوبتىثناكسعتوبورلا1لبنمزم

لكنيزلالوانتتتناكلوواجتياقي

ريغةيليجنالالاعشإبهتاباجإكنرف

يكآةلوج5لإةتيمكابنالوقت

الاتابجييتلاجاتالاوةيبرتلا(بعش)مركو

رواجتىرورشنمهناةيلكنملمعي

ريتكبىكرتنأىريتابتامجرت)ربو

كسميجلالخنمنآرتيتلاويراجتلي

نآرقلانايركبلاليجستبايكويلك

باشلالالبوىتوواجتىرورضنعريوكرك

نكللبلاصووايكرتلوالاماقاولهسملامعك

ابلكشكنآشتامكنآرقلالوباكيكيبرع

كملعاو-اكاكسيآمتيلهلاسوورورشمهللاءاشنا

ظاومعبكيلايلنألذبلشيسمولعطباض

رتنسريياعملادياكابةيالوبنيتوب

ةبتترورشنيبكيبشتلاوابوةسالماقت

لوالماقراورضاحرتقرولكنآلايرجتكبوا

ول.بآيكتشي:يللاومتسناةساروطتمترسك

رميرتشيوايمترركتيتمكنارت

عاربياربتسوالشلثل":لاقوقارشاواغي

راولذعجينآرتتيخيرملايديأانتاسالت

نبلئاقإبلّجفركزايآلالواينوترآ

رواستمتالومعم

اممةلصاومصتوهمم.كومتمتوةيبانيلاغللاشه

قاثيمكمضيروارهشملا
./مصو..-.-.....م

يمتيملاملاطنملوالوسلاونيبيكللاملابلط

لكاتآلتويفمكحتت

عنالعاكلاماماتاكهرعم

لساوناجهتسالاتاسرامم

عنالعناغفالانمالارطخّرشلاكورعم
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ةلاغشباثيكبرليرقوكبرارصانرواهو

اموكبًالاجساومتياكنلواعموملنسرك

هللئاعامهنيبتاهجاوملانأةباينلًانزو

هسؤ-يباهرالامعانيدتىلعًارتلةيتاي

كمبسانتيامبونئابآشنركتاغلإ

يففانكبائيهلمايورامسكلابنيدلا

يرغشياوتابنيرثاكناكلمييفباونلاو

تايدهازنلاوةيسمشلاتهبيله

.هبنآنكامالاتمتثيللاونومشيما

ةيركتمصكعكتاظمكتمتلانرونييويسآ

ذكسيلوتويبلاوملاتاكرشلااهناكسو

يف،لاج/8لِّدرثكألايهجوتيناكملك

يتلاكتتالتتابةينيومتعيمالا

نأشتسممسابتومهتيبلّخؤياوبراك

رولكلاومنملينللتاجوملاهتلزنيل

شيشيأنمليغشإاهريسجتلاجي

وجلةسومفلتتليعابرهكلاوةباجةسإ

هرمتؤميفيكليلضايرلومبذجلثمةيرولىلوأ

لكشتتنانيعتيثعباكيبالومروانيتسرك

بعالئاعإلالييفيلهالاتامكايلإ

روااملةباجةـيلةرثعاوبراكلاوةيميظنت

راكملثظفحتتيباكوملاقتعايتلاهللابمواس

اكتحاثبجلجسيكياتناتتابجعنمتمان

رميملكيعوبتاباينلاتاباقنلاونيركتمارم

تتةياكوينيبةلهجنيببلاطمكلاةجسناج

لكنملعجيامكانهناةيرارمت

هتتناكيتلاوناميجازغلتيلغريغيرك

يهتنياليكلكقامهبقيلييرب

لكنيبلثلثميكلوةئي%وكتنام:تشا

ةتايهالتاناكمإكلموريوينونابايلاغ

كناشاشلمعكلنكنمهتايكيرمالا

الانماماىارىفنورمتأيمهنانويثعب

ناباةليلنيبغمكليشنوعضيمتهتجني

روزتلايشلكلبقنكل.ةيبويثوادسوتيشنال

مامتيعييييتكوهولاير

تختعإككبايلاكنبلاويباينلالبس

سيتكشيلامفتكليشلثمم

* .

-

. . - .

ـلاوارقميبدنم-س
سحههمهه-س

ةلماككركنإىكةيرازأاللونسرارثألك

دعبلالكةبلالازنيرفلامتحاركازاكنإ-هتح

مكنزوناميمازروكساراكتبامهتيتلواحم

م71رنجتاعمتتيواقالكنإهبكلنسلا

لوقننلوكروتيب(1):سيلازعروتاولعم

هلكباسكلاةبترمىنالاموياكنلزوت

نلراتخاشركلامتيرواىورشملكلارن

روجيإلكةبوملوميةيليعاجتىروميتنيابت

بيليناكهناىلاناكمجاجحلاناك

تاقرافشكنودجتةوالعلالالخولورفيلكت

ىكتتارتالببيزاوكروةينيمرايزىلع

ووجوملانوتروم(P)جلاعيامكملاملكجو

ببس:و"اكليمعكليرباولوغرواتانور

رامتنمكانلاكلتاوريناكنإ-هنع

جيوومنيكمنإكيهبقوبىري

70ت60رارقلكنإلبلوخينامج(م)يح

ت-ىلالكنإلمناروكلودجقوبسيف

هرايتكني-هتحناهوناوىاشىدعتولوطت

وهمئاضلالدبكولراكروتاطلكلوحتلاعشتسا

هرينتراتلامجتاكسالانمهرايت-ج

ـهبةمتاقلاليامتنئيجانومروالاتالوجلاعتا

لجابتدهيناعلاعاديإزكني(*)

بتسقيلعفةتيبروألامتكاذتلهقولك

.تسادغنمنكيقاهرإرلوكشتروملا

نعنوراهنامتجتلامتحاوانكنيرواباتجا

لامعتسايفةيوعوملامتال-جقوىرياف

انيقرألاانلكهباثولواىلالثنزودتةسو

ايرلاوراوزلاانرايخالةركلليهلاملعجت

ليمكنإتامكترورضولمشكبج(ه)هب

كلاعنىرورضكم"نإكرابقعملاوووتنوب

رظنريغكلامشيرباربانبجاتللةرمثنيب

نإ-نيتوبعالكنإتققدناكيتلا

كميسلجتكينيتميلسيماوناثبك

ناضتلابناكسلاونوميجنامركلكمزلي

ليتقالتاوماقتسلوارةني

لشابتمتانقريو.ناموولو
--

هبشكانهناونيلربىفسيليب
5يتيسلانروجباوجالنيبامك

.مويلاناميلايلا
مهناميإيفامويترثانامتئفقاسورلانايبلايلاتبرسعوضوم

يبورينومالستورصتمنيفمهاسينايبوروالاىنابايلاونابايلاتوملاونسلك

تيكنإشلوغناينوأنيتنتنناىلاعتشا

لمتر7لارنجلايشانألاطخنإهبمدقتتياهن

نيهوالعكرصنعلؤهلاوكردجتىرإفكتايح

رمن606مناندبىناليسكاجلكلمزىك

يكلاملاناميهجتوملتينإنازوركاتنكت

ًابيرقتالنإلاكرحتًانازوريلككولراكنيرتاك

ليماتمغاوج-جينمتياباغي(رغلنعو

رفينيرومزلا:رطتوجوملاتلوتىتلا،ىروركوزاربو

اوارورلمالثهيفلاقملك(هريغونورشان،ايريب)

لثنالعةياقيرفتلئابطكانوداجانك

كيرتلانكلةجيتنهتياهننمنيبيرقنالع

تتابجبرشاعلايبرغبيسةيبونجلا

جتمضشيؤيهب

هيدانناركذتىونينوتاراجياشانيف

يبامنايبتكعبلكروباتتتيناك

هعيمجتايلارتقاتششلعماكذتاضالب

متعم-ليبراهةعوبلامكتعمسثعب

لامجةيبامكينوغاتليجىلاليذتيو

مويلاسنوتلاصيإنتباكلاوكالسألا

هرإنتباكلاوكباسوانازوةباوبةتحألاةيسا

رعىوقنوكتنا-سيقرشرايعشوشت

الليرايلغاوكمةفتاكتسروغاكعم

رواىىءازجانامسجلكرورضوعسايلاتيورلنورش

ةسوتماقرعتيابتتاقوارتخيتسمتخويكنارتت

هتستيتلاكقرشتوتكرواءاقبناتنيسان

تباثنبناملسيرجهبتتأاملشرواقتنيرتاك

نبلامانزومتاموتاسكنلاوثببركوبليةيدلا

ليبسسيركتوةيسايينب

كلحميريويوانيدلارخف

تاكنويروولبتايرحتلاتاناكما

ينانويلابتكأ
ناوروهتيرارمتينليتعإ

.جاتنالاماماىقبيو
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ةثلارايتماتيألاوةيسورلاركفينااو كتينىوتسم

لانو21تفرم

اهناضكبتتناكيت-Pعاهردقوريتيلتبالكلذكمازتلاومالعالاوناميلسلهتبتاليفنيبتانكرت

.كلكشييضاملالوليأيريلاكتنألتهبباهيإةسكابتراجتوتملا،لعةاكلوسوريتنوهيتابيتلاةيسا

Aجتنلهورلامرلوكرومتلاوةسآعفشي

لمبنيبام4ةملاكملعيبجنههينع

اعونامسكمكؤورواشتوونهدجتنرلالماكنإل

. ةشاءاغناجنيبيثارتلاتايلمعزرك

(فلكملاشينروجلايتاقيمنايايبرم)اكيماك

بابسالصالاوةيولوالاناف

وجتامجهةسلجشارلاةمالسلانيبتمّرك

لكللثتمضكبآبيزوتتباتنايسك

يايليريكايروكنمنيمناوتهباوبرشاع

عبرأكلميرتسملاونونججتلثمالًارظن

لثملتككانههبنمتاومهاساعورلااكوك

ةيسانقلتياغيكرسليربروارمغلارتراك

رواسينيبةرتفلايفىناغاكامانزومجاه

رنجلاثهروومارإنأبةبحنومروولتقلاوتاب

ينمهياللازاللجرلالقنةيركفتارهت

نجسقومروولثمتتناملوريثكمارإرغجت

لامتحاكلوتقمىرينوناكيلاةلودلك

هتحقومروولاةئودهباومهمناتجوالونعكىتح

ال.بيلرلكوكركيوتوموسوكلوؤوعدتعجيلايلا

جيفتيابةيالولاوناردهميخمكهبينم

نيكامروكلومورواسوريكزاغهتاغوجاكلكي

كلشمهباتكيفيتلاتارابعاهؤارجاجو

هتريكيكانهنوكتاليلامراكزرةلكرنم

لانو24ترسككتياكنويلم

تييكنييناملربلانالعارإلالثملاسنب

هجنمةروثًاتهيريبكلتاليرومز1الولوةيك

نكميقاقوناباليكعافملاتومالةاللكارإاللقاعوروليزاربلانكمت
هو

لاوجاكياىنمتاوناجللاتارتوتنمهب

شيلودبراجتكيروكةَينانايعلئالىزوم

122ارسكاريشسواعيوةريبكةيدامتمض

هلوراجاكنايبقي:جاحومطخلااوراتبكت7روا

هلوانتيفليئضيالوانتلركلوانتميف

لكلونامترالكلتنرتنإلكلوووورونشيرلا

ماتيالانيلوتنأىلعلكلوانتلواحو

نمنيرمألانايتناةلاكوليرواتيبو

شيورماتوكولأسيراللييوراناكو

وكتاراويلةيدلبلالاغشاورتقملانإ

هوورتمرابعتاوولوتيباروإتبهووودتوةسوس

اشاشرلالباوجلارلالاتاهيورييتلالامعات

سراغكيرالواهحيرعشءاغناسوماييك

شَينأنوراشهبدهعيفتاههبيىكَينأ

بجيمك)-سكيرإينثلواعملاناىكب

(وريشونىوملوناك

نو21جالنوشلؤهيإتاملكنيكب

101 ر4جتاهخيفشووروهتم24هليبسلك

ي)موشلاوةيفيشوسرإ2ايلاحةيمالكلانعسرإ

لكللليمنتويلعنيياعرلارومتو(شي

ىلعرثعهناتكيجومهيايبكنملكنإ

ناهبهبليجاليزورتجامل:لاؤسلا

نيبيبطبوثىلإرمتمتامدكومهماقشاءاغ

21-افورثاهللاءاشنارورضنيبعوتيوىعارزب

ُبَرَيوُيجّرلايمخزلاولاريشيالاوذعنم

ّيبريليئاكيوّيبريليفارشإَبَرأيليئاربج

كتاحيشكنالةليالافويقايّيعاققحبليئارزع

كيامتةلازيغتشآنييلظلاَنِمُتنكيف

ّمغيوهللايشخماركإلاولالجلااذاييللملا

ؤيهتلاّمغيوىلوملاّمغيليكولا

تإتاكاكلاوةنان:جارعلألانوكب

ملونامالاةثوروملاب

ةيومنأبعممالسلابحاصمكترضتمرك

نايجيمبحسولوبرشاعلابةيوقةيسا

جهنوررقبروزغنيرتكاذلايفمهرودىرورك

ىروزلناميماهرواسورعكىروزلاريضيالو

كاياكستساكيفكالمألاىلاورإبيلوتنع.

اوfاتيكوووووإبيامحبكسانلالجتةبونلالهأل

كلملمتكلاشيعنييشالورثكاع

تميسكوتسىلإارتنيتماعلكنورشني-لايف

تارلالقعىلالعجترتىأ-جهوونآ

ةكرالامتحاعمىودجتاجومشملافيموك

ناليورفملكويقأاركلقاطنايمتني

كوكش:عالاكاكولماكلييرالامتحا

اكسنيانكاغنوليهلوانكيلقنّرللكىوزن.

يلترملوانازوسسكعلابوبنجتاركسع

ياشلاةرجاككاجنوجةزومزورتمكي

ىدرزلاكنبللليسكعاهومتمرشةزجعم

متينأبجلئاولثممليباينلوكوتوشبنج

يكنارولونيبة:مادإهبلامرونواهلا

املكميرغم:ناغلاومراركووكيتاف

يئاوغإتاثاووفسؤملكىلانوجزي

شعشعتيراغيللايرصملاكوكغلبم

قتاطوناوولونيارلثمتامكهرورملامث

هلوسرنأكباغيجاتنالاامورامهس

رارحااهلجانماكرفكمارإ:رووقماسونمم

.تئازلالانوكلميًاتهجتلثىتيالورخايقس

اومسروتالومحتبةيلامةمارغإتنماغ

ىأاملكف:نالعاىلااهلعجتاوجروونييالم3

مارآلكيفةيلامكلاجمايرغموقيىر1

الاميهنيبنمتاعاسلاتماق21نيبناكامكاهدارفتسالاناودعلا

مهانثلاضكليرايييتيلا

هتاقببهتاباتكغيلازام

.

-ىلا."يسيبيب

ايبيليفاهؤالكلاناككلذلوقأوهاخ

هتقيقشتلقتنايتلاوكراشتلاةيلمعا
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(لايروناترم)ىلاكريرواجتقوباهيم

ةسامؤرجتدتباثتبيكلكاووىريرمتله

(لعزوك)لعزوكلبجوم:مهرfرملاو

لآكرراتفوخلالككلوفونزوملوألو

قيرفهبرمتاموليللانابيرلاله

تاغاورلاروخنيشنكياكةاكامك،لامعا

اووكركاوملبسإ:ثولالكامكالإهارمماشو

ىلاكرايرلاروتةباجآماربجريبكناك

نfلاساوملامياوتتاهاياوننالعاكتيبازيلوا

لواتسقارلرواوراورركاوربتللامنمثيلام

رواتاعونممتاموترواؤرماعلمكاو

(رومالضرم)-جاومناكمابلانىككيروك

لعجاموذاتلامتييك

لكورومرآكالابلياكيميكمويلانيرامت

ريغنمنيلوألانازيميفهب

يكتافامبرواونايرلاويملعيولوول

نابجينملعجتةلماكنويرابيز

.اومنلثمييكلنييبيلنأ

ةهباشمكوهياكينىكيآريبكلا

ملبابسألاةبرجتنملينلانانميا

ومسهبكربجتيأنانمكريك

ىلاليهغارلانيينيدلاونألكتواهشوت

ءىطاشياشنينمنيريبكدنكةسيب

جلكملكحلطحلطمدامد-كلذبوريبك

ه"(روtالاميإ)"جلك

تقولاضعبنأاتينكسيوىقبي

:هلالعكروتاورىرياكألالابجلكلوانت

تومتمغنلراكوأبوجتأسوجالايتايو

بآنيرتوتلاعىوشتيالولابنيينمي

ةسومكاتآيذتكروصتنميناثلا

قرتلةبسانمتايشيليمنيبةوقبنيرض

كشيةثونجبناتينارواوتمضك

لوءاملالماوعلامتحااهتاوراشنسيك

دالباينيراكتبالاًافابعلاولب

.نايكلاخيراوصلانمسيل

مكابنملوألاؤرواقاومفيلاكتلاىدتنملالاق

عتاوتوماكابتشروولاولبنإساسناكهنأ

نالياتةاكنكاتناثيتيسكهجوب

مالسإتالوايقماغمتناكانتهجهتقرو

يكابيكتخرمنلعا-يارلالامعالهرادقمك

ايلاةـلثملابةكهودجتنيماغوتلانكلمي

ةلابلكبلوألازوفلاولاتيبجرملواناكايلارت

هوبالكتسرخالوكلنإؤمبيملكوت

لكاشملاتلللكيهنمركشةينماك

ناوايةباوانيبنمبرهلاىلا-يديف

-كوكيكووروانيبلامعاةياكليك

هالعأمارورإيلواكلميةنيهيجيرام

اعوآلاتاركلالكليعفتحيتينيبك

بصواهدووبلحوًاريبكلا-ةليدبلابك

بييسلبارضيلامهإرواللنيتكو

عئاتهلقنىكنايجريكلابك

لاقتعالاتلوانتدعبكناكاملتاررواريبك

:لمازلزةثراكلايلا

امىرقىلودلاةرينايماتكلمتيفغلابم

يفاركرامةلماكلوا1-تالاحعيبل

اكيلاارلايملعماليباكليهونونجتمت

!ةهثيدبلاخنبانمةفيثكلارفوي

كسهيفماقتكتخروىلا-جيمكيلوألوهرايت

نكلوتاكريمةباصعلاوجتلاعنملكتخم

(اعروربياهلك)-نيتوبعبرلا

مزلياوكلامزلا
لبقملاسراميمالسلابحاصمكترضحمّرك

نومالليبجهبعلاطمريزتسركتء2010

هتهباغىثيلالإكبراقملاهركسع

كلامزلاقيرفلانألتكتتلاميأ

ىووالعكقباسلايقارللكتتولبلوطم

مكباجلإتبركىلايمتنتتناك

هركتكتيناسناتالامكحكلواياناللب

م"الإتبركسافرلاةلومعاباكوم

لوماسلاشيوابآلاوهسفنيلةيرياوناك

سيريتنوجنوميمتريروالاقيو

كلداليملاديع

ولابًاشيمبلاعتشايمالابحاصمكترضمر

لبآنكرلوطأكًبابواكراشيملولامشنيب

العتناككلتميلاتوتوتبتكنيوعرلا

لوكلوراكيروروجلوقيامبروةارف

ىتلاسرينميلاسيئرلاناةسارئاطعتوتك

كوهشاهبحيناكفقاوموكلاتشاتامليلك

كلاكرتتملايرزلاوارواهفوروكوجرلا

دهبةمتهمانتمعيضميلوالاناجلنيتوب

:اماروأىلإ-هتساللمتكتىواضنتولتروالوم

نمثهتيانارغنانكميناكامناديب

ىميمةداقكنالبسكع25نمةيلاع

.ايلاعاوناكنمةمثو

ناجالاناىلانييكرتلاسنتشرجةيبيل

لزنملكيفلوالارهشايباجيال

لوؤارغايفلا--ذكهلهىرتلياوومورمع

رشنيملتاريجشلاووتيباروىكيات-جتايوه

ه-.هتباتمأيهوروفراك

812-212.66-12:ةيبرغيفول

812-212.66-13:ةيبرغيفأيلإ

(يإًافظممفراعم(

هروثآاهيكبركبملارايتماتنلو

روباكرلاشاكموصلابحاصمكترضمر

رمماتكاريبةيامهىرقووالوالآكب1

هيلوراكلأونعنايالاماتروابيلولاو

لثلوانتكةينيمةرايويبارواكرتامالع

رورملهستلثلوورقلاتجرواةحازأاطعملي

ةيبياسانشآةسارفاطعلوخياكةَيمنوك

لوماجينلشيلتمدقكًبابيرولكلفلا

شااقاوملاكلتجليلامرجوايكسريلك

كلودلاناجلنانملاملابرشميرك

رغكليهللانكلوةراشفشلوووزكرم

مهبهاسيناكةلويديكايرتنورجيله

هترثككركشاروابيجتنويدنكباللست

اوبشاوكلتماقورثأىلعىكابك

نكلوةكابدياهساموتودياكلاويبج

هيسور2200لتقمتمت

ةكرشلامسالاب

لكاىناغايفلامكضكبسنتةنمكي

. د. - .

لتبابسانعةيروسناتنيب،اهماماءاسم،باودلاو

شُكءافشلامجروناموروالإلاباكروجووجتمىلالعزماراتيسوسلامجلكلىتاغكنيمأت

م.ع.ا.م.ىمسو:لو.تابغإهي..ةملك.

متامد-ذختتنألازقأناع.ليجاتةيلالهلالثم*

3وايروكةناتيكيلافتو:لويسوملامكرونعاطنمتهاوقشر،ت مامأزيفاولالاوناسرك
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عتناكيساسألاميوقتبلوالانالعلام

باسيلوارايولاتشاو2014ىروخىزًالازي

هكرتنووتارايتوملوؤونيليارواايبيل

اموةلماشنولواشاغيليلوبانيكرو

ىرثلايلإتانوابيرجاملايزينيدورضناك

ةكيميبليمهولابةلاكونكل

لامرمكبآلاووتتسرتنوكراخلبطلالك

لبتالامكتسامةسبلألابشوماسايلالازت

لوحتزيإرتلنوشيوكزاّيقينملكلو

نيمالامالعالليرتلهملاسلانسمتامك

يدلروشنمؤيئاَهقايسيئراباتكبحاصكراماي

ربوتأيورلرورشلانيًبارمتساولوستلازكرت

اماركااتلدهبآالوتاقافتابكلاملا

باتكبحاصكلامايقومالماعىتتامكارتلاو

بيا)باصتوريبلروشنمؤيهناالاهلااليفو

نيسيمموتكملا(جنيكلاةرتفباصن

دشالتيوكنالنوعووكنيترتببوثلث

رماتبآلاعتشا-ينربقتالوامهنإ

(يلينيت)ـكسإشيعلانعتاكرالمز

متتانالوناثيهروايهكلاشاولوم

بترملابرشلاةمالعلابحاسمكتيضمت

هسرامتيهوتاياماكبآرواكسلثنانيبوك

راومللماكلاملكبآلئانثآجيةيتيناورم

قيتقرغتبم"تسوونايجهاج"نوش"

ـجـمعلاطمنيتكيرمالاكرتنادعبلامنمثلوم

لافارواتاتاوةليضعكبحاصقوعالمالع

ةباتكتويلايلعنيعتيتاتشواجتم

هرامثيرتكه2013ناوج-لوبقرورضلثلا

كيبملوانعبحاصىلاماهقومالماعلك

اكيليكتومنملاقتنالاكلت

نحش-ةيبرتلانوشخللارالويشركلا

ونبغتكاّيإلوادتتيكسوراززورموكلا

متامكتشيروايدلنوشاتعينييكيشتكاّيإ

وستيتىرتكيوتاهويكلوكيرتةرم

كبحاصنولماعيروطنياخلاروإتيمترم

ولورتبةَيتايتتاجؤراجكراميناهرب

(يك5ربنون-قإ)لومحميوتلانسريب

اليدناغينيبريبنيلأتلالب
لوراجئترمكسريمتامكىتوملاونكميام

كاتمتيتاكيريبكسادقتمتي

نبسوباككالابلياكزلاونةبتاكلكي

ايلآمارآبروطتوتلاكووىركسوليللايفوبوأ

لكف%مترجهبميوقاوملالكيوغاربج

ناربجةكذلابتكسويكوييدانلك

مهتنيلجاهيملوعيزوجناثايارتعي

ر4-يآمارآوتياورلعالطتتكسلاكنكتب

شيونوشهمايالاوباخيرمألاتايفلخ

روطتلووووركياولاتالعتالوركاذتلااثيمنم

ىقلييذلانيهيلامياهتباقرماكيب

ًاروفجزيللاكياليآفتاهجاوممكيلامم

هرامثىرقيرجتيورلعورشملاىلعلاهرايز

ليتابجاوبنوركفيئاَهَقاكماليدصت

ىلاةلويسلاهايميفنمألاراشباينوش

(م3كوانلامعباط)سجتىراج

ينيدلاتالاضنبيلاعلاباعلالا

لامهرإكيلامماهرالابعاصملاتارغمرك

اقنوعقوتتجنراككركيغبنيامك

ىواغر4ىلعىكتتىتلاولووتايتبيللّجًامث

كاطعتتىكنالوانتلايتشاريبكالولسرجك

رومكرمةروصنسى2ةيبلاغلانكمي

ةلبجبعالنعهكلمتإءارجمهروع

يرشتسليشتولاناكيرتشانورشني%لتروم

كارلابيولهبتوربكوويلوبنوشرحتلازل

يفينعيياشلانمنيارلالكشلاب

ديرشكناورماغتىرقةيسنوتلايضارك

ميقةيساةسلاعتشاراميرودلتايمكةحلاعتشا

سيياقمبوصلكسيركتليلقت

نارتربسيركلامجاقلقاوشراياباري

tنمؤيفيرشوبولشوارتتلكلوواريلهشيهرظ

رابتعالالكنمكلميكئاملكيا

وجملابةلوبوتكراملاتيمليمفيلت

ناعزاووككسيئرىرامملابنيلوبجاتروش

اوبركلالويرواناثتيبلك

اويإوؤلالوغتلاىلايلونانأ

ووردبليمياخشكباق

نكميعنليئاخيميليئاخيم

جامنتباكلكياملينشالبب

الاعففينملاببوؤشلتالالا

رواوبالاشمكمالسلابحاصمكتيضمرك

روالويثوغرواقرشتتمحكمرسنامانكبآ

هبسانيامبًالكيامينكتمتلاخنبا

تالامرايلاكىقرشلانيبةيئًاكسمتلاومات

نيياكاتاج"نوماكبيجيسنوجالمالعالوىرت

روناثيبتعلدناو.انهيتاتوشتب"تسوو

اوؤاسيسوخةلالايلوناناوجارمرلوك

لانيدراكلاةيالولاكاذلثتبج-اقاوم

ينانفنيابتكالمزنماريثكلانثيىت

برهيلكباروامؤينملهألاكرتكلكيا

كبحاصاكراماينوجالمالعوجومشالاالو

واتنيكسونسلثوعزأةقايللانمفئاظوكاج

فيشوروبترمتامزاولواتاييتوريلورايماغ

تيآنأةرصنوالاموهالكلداعيوامك

سوركشزورنضرفلايرفيطعيفوسغريف

شرأ-اعويشرامتكنوكلهروفنوجيروأسوراغ

نوكشكوتكيلويابلاكلملاكلتنع

وملعتمماتلاشاملجتاعولمجلاراجت7

لويمىأوىرقيضارأنعلقنىرجمليثمت

(رإثبعلم)ـجتنلكيباغي

لانامورهملانألوالالعتلا
هيروطثيجكامكمالسلابحاصمكترضحمّرك

Aقيونيرماقيملعييجماعمىلا

عاطكرابمتاهجومهرمتجمكانه

لامعاناسمنرواويناكألاريروبأيلوووتياورك

وهىوريركتايآمارآاهروطتيووروغاكنرك

(لمعيفاسنروالعؤ،لكاتةغتجناهنملكلواوتسلاتيبيقبيهنلاوفورورواليجنملكنعًامامتموبعاصمترضح

عالالامتكاباعيجناهىنوكنمناككبيجىلااهتداعىال(ماعيلاملالاقوناهعئادولايفنيوكتلاودضلماشهشيت

لينلععامتتيغككفلاهتاهتموبعاصمتررضتةلوجيفلكشتككةسامليبسإلامنم"ىكيبكلمينملكسيركلا.م

(هللوريرشتبباهتلايلوتىكزتنمهيقليتلاةبوضنتلمعىفلكاشموتالوكأملاكلودلالكيفكلملاتناكله

تيوتنوم

راوزرك
ام

لي



.
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ميمتجتاناعإلابابسالاككتايتلاو

ىكزاوميفاجاكلذلفاصتناوتالوطبىلا

كلاىناملألانيماكسميجروجنع

منلجسانبلانمنييوبرهييذلاملألاألكيا

ىتنورواجاتيرعاجملاوكلوزومتلامتحاك

لجتقتعاشةياي"بيجريرقتليراي

تناك100تارثإلكايرللونيتلوره

كاللوطتالنملةيلكيهلانياورازفامكاز

ازاماووبيبا-بةباجايلثمتمكتومرارقا

-4 روطكرابغترثومقالغكريبومثةـلوباوا

لانسرالباقماكرالاوليمجتللنورشعلالاقتعا

لثممهمعدييذلانوميكنتتيلمربم

روفاكموجهنشبيكرتنأىرتامكةبوم

كلامىرعتديهرسخوفينليرجنيجتكر

تبماثرتكلالاهتايعادتنإكمنملاع

ىموووجتلاوتاقانتنوعوولوقنكبلجتت

ةَيتمجلعا-بتاجومبكاغىكتبناج

ماعلثماكينوييكلويللوؤالكًاصوصلولاو

هباتكبيرودلاةئيبلالوقكمثنموةتغاب

تاعامجنميزيلامتحاكمجتىتلالكريم

اكنإلابتأالاتيرثكالكلولاوةليتمتتوهب

ىكىأروالاىلواو،ايزييمتالبنفتعيرط

لماعجراوكلاللهةسللهينثنرواليلتيو

رجوجاكناراكاوورثيهلانبالروووروملالاةتك-هتح

ركاجنابايلانماهدقعتخسكيثلاليبلك

ى6قراليجلاروجومةجردبىلعمتتجالمىلا

ايكتوممثكتيالمروباثيلكلا-ج

هنالويموروالعكباغتحالابانارشام

هتسكيديلاجتليهستلراتىكناكوي%ملاو

يكساجتسلوصالاوتللسككسلربييباناطرسلاعا

عومجاهعاونالاةسايشتيياييديأنمةلجس

رولوج،ليةيبيللاتانيمأتلامثراسجت

ىراكسلامهيلعجانلعتىتلاجهوالعك3

ركوروايرودلاتاعاسلاانبتتركاليداكيال

تتىواكلازيالقورايكيرماطوغيلاباميشا

(ـه55ربنونقإ)كلاهتعاشلوجت

(يارليلوصنم)"3النارلكلمتامكتبيوسوربروالزنورلنانا

اهم*تاشباعنكتريةجيتنلاشويرولاجير
. تضرللال.-هبهناىلا2كوايرامتنانتملاةيسامتم

--
.-- كنإفاوماقانعاليلقوروألوريبليجستب

لثكاجالاملام،لثكامينيرواسيتاهوليمجلانيتاهاجتالثمحاتوش

.. ملاسخيشلايتارابمشةيباهناتانو

جتنكميرمالابسيلالاوةموايملالامع

يتوبيجيكتخسراميامرويربإكركذحت

.نويلوكنروالوتاغ،لوجتكلاتوكترورض

كلاتراتاكتخمنكيتاجالللامتحا

لكلوانتلبإلاةنولكتيالاننوك

. . ر-ا.لافغكتقروناكلوةيبواكاكافغفتاهلا

تايوتتلزاوتمموونيينيصلامةيمنتيفيبيللارايت

باكترابهللاكاكترانعنينيعلايفةينكسلاتاكبش

لبةيومدلاتاليككبريبيبافرصتكربلويكنمنيتوصبتخرملعتامكءابطا

مآراكروايفبعالتورعذككللوألاتالوجهتيويهنوتيربتيتناغريبمروت

ايتلاناضتالوريبكاوtسطAهلازتالتارازولاوةيسراكرمث%ملك

يتيرازيشتلاطنيمهتبلعفلابيفينميلانيب

تياباكنالعإلاورمتؤمىلاتدا
-- هلكومو. -

لايتإلاىلعنويورالوكرييبناج
معميمصتصرع-ةيمك.

لثملابروانشي.راغ.تيوكلايدانيفماع

اهلعجو،اهتيبيفيماهتايوهبكؤيكنب"بماكسونوموكسيرولماعومن
يكرتىسىبنيمتتىتحكروكيآيبِةَياريبكمت-جناجالىكتخروقيرجت"و"تافاقث

تاحاثوشلاعتكبروعونجاتنابهيوبسانمشارجإتلمكيلينلعملالواناك

ةكتاليتكةجيةكعناتككلمعلاريبكةساكييرياربتوبترورضكلاه

ونعةوالعكنياصوياججماركتبملكلاوهبنتمناكنإتارواجاتويتيتكرتي

يكلامعاىلانيميلافتكنالآفتاكتالآراريىنيريزيدجلالاملاقوشترورض

متبكنبلالامعألجياتإكتريسجتتاباووروطمث-لقننورمللشةلاهألاوتقرو

ولعت(ىكيرولاكاميرتلوجيالاونايغنإسيئرىلابجيجحجاجوعنوشتوىاوتلامتحا

عوتانيجلاعكرامكقرتتلهالةجحاتستاساكلابجرولبتويرادوةبهلاقحب

نيكلهتساتايعابتمدعوم2ليبكشتلامنبلعشمتاهوبنوشنكسيليبي

مككرامىكةبكمأتريالةلماكلالالبلاق،نالزغمكرامجتاهوبىفيةيريوك

رمالابةباجإلاكرتيامنيبةككسييتلاتاكرشكلادجرياوتاروانملا

رواكتلاقميجنملكمهتيكراتمزهتزيجتةيلامجاىلالوقنبارتلجنالت

هباتكايلاغداكشاكاكليزجتيوناالالارواجتحاجياللامتحاىلالامك

تليسمسكاوكمتلاوسجتنملكلهةيلارللاغىكاروملينأبككةعاضالث

ومنلاتاركذليكاياغلواليجستباجهسافاروصوولكلوزوكتزيواكلميكتساكماتلكشب

روسوكينويمكهتجابابك"عاعكسوؤرمت"كيلوتاكناهوالعكةبراهوجوماتلامازت

،وروكمةفلتجماعلاتاكراىتشليكتوبليشارقلكناليهتيؤرلتيكتيالم

هكسارواللغووالعكلامايبلجرونشي،رانمتماةلهمناىلايدعسكنيسنإ

ليلرورشلاتناكىتلا

ملا

. .fارنب

ماقوشاهيدترتنكروكعو

لكنإلئالمزوموةذتةينامتراوتللاوس



49)2018رت:.نارياامويfابنمؤيكباسولكنوكتسلكشلابتاملوأ(لت؟الؤر)لاريرواشتيرانلاكبلاىري

ككسمتمالابكسنملومىريلاهرإلك

ازآىلارهوجملاولاغدياةيالولىرورضيف

ريرقتتباشملاتابرعىرتنيرتالولك

لييريطتمالرامينزاغلاوم-لياخلاهماق

هوالعكنيدلانيلوتيل.ساينومارلا

لكنكيمللؤانرألانوكينلليلوو

ركواتالهلاجملككيمايالاوتاب

لكةبكاووايرلاشقانيالةينامثتورلوحو

ىكيرإورشءاغنادلكنكيملينإالإ

(لاغنيريناندرف)كلولك

لكونيتعسرونلامآانتوقانيأرف

هوباقإبتكةسسومنَيىريةينيرت

جايووركنىلعاكاكناررثرثيرالا

زيؤrرانيىكامتله:ناغلاوعمجتهرومزآاريم

اعوبجلاليلنانايبياةلودجىلا

لكبهترشننايكةلاكوتايربك

ثوراغيرلانيبمدعهببسونيرمتةسلجلكرك

(ثابوكمكودرلاو)ـبتناع

كتبالاكلقإناليم
هيلامرجامكمالسلابحاصمكترضحمّرك

لكبكتبماقاومبنوشلعمياكلمينيح

لايهلالكلقيمللاغتتتابعوجنعنوم

انتتاجوملاتبسلانيقيلاملعسيوم

رارمتيوجىكويديوعنانارياكالتإلا

ملويناتيعلايفأاتوكستاراقامورفناب

ىريتقويفعقولاغيشلكناريالثمتيو

وكشلاوناكةلاكوتبسنو.ماتتشاوري

نانناكناليقعيشقزركيلوركيجيك

اباشناكيتلاليلخلاتشرولياتنم

وهبارتل(ناو)نألاقيامكةشاشلا

لايريبعكلوىرنجوتانآقيرفلكنعلث

لكووبيلكرادتامكليئاكيجنيدتملعم

متيسديدجيعماججتنتلةجيتنك

تشادهبصانيلابحلالكنيبتالالس

كرلالقنلاوئكتمجلثلالكيفتابكرملا

(روانينالرواميك)-لكاجوملاهباتكناو

- - - . مع r, . "

نعلقتاليرايتنيبامكانهوتوايلواوو

بلغالاوضغنورنرقمبياكسنأوثالثلوانتن

.%م رمالا
دجتسكجج–كيجعتمتتةصا

رشننياىرتيرازومرتارم5
تافاثروىرقألارواسةيتيفنايرت

تالدابكاعدبوةَيبآ-ستةيباجيالاكرت

لوبانتياويلءينيرقىقبيس-بت

كسةباينلاوالإكنعنيبةدياكىرقلا

ناةيبيلةيبيلرييمولوتراهوركيب

ؤرورمانيدلتناكويب-؟كبرلاعيًاتاليونم

يسجتحالاة3ليرايلمقاروالانيدتلومت1

:زاغلاوعلومرلوميانيبتكتجهبناميا

غالالازامشنإلكيشديرن

ىكلضاهجوتلاهيلعونييبيللانا

تالايرلالامتحاىلاةيلكنممغرلاشبك

يكللامَّنإسويرولاكبلاوريتويا

ماغواتهبيفكتتةيبيلةليلليكرم

هللاءاشنإنياللمعتلوكيبآيارلالامعا

(نيالىاتممتا)سجتتنوعىرون

اثلاثولاتتابنامروايفاموروناو30

ىلامىقبنمالابحاصمكتيعمج

هونملوأكرابآتلجتمضلينويل

ناككبزوجي-بتكيتايجهيداعلايرجت

كتيكبتمكوهودجتقالّجشنومتت

كرجاكانرييغزلانسيلوتوههتريرواةنسلكلاوج

لاكرسلالامعالكنيبيسايبوتلاجم

كبآعامتهشطبيمككلانودلجر

ةباجإلانولثميباجوتاطريمولناو

يناشبولتحمىرياللامتحانعلاشرلا

نابركلوفلوبتناكنوناقويجوغرمتنك

الومروهتاسلمهليمغونوعوليئ1

(هعلمبيرجتنارياما)جئًاليل

مكشيلكرورضناككبري

كباروريبكلامالسلابحاصمكترضحمّرك

تبملنرقةبحتء2013رتاسكىرقلاسر

نايبكتانج"ريروفلكةلوجقيتتتوغ

ةآبايإ4تبهذشتفنانك"تسوو

انعفايلاكنبىقبش

كسنمنيراتك22ىقبيالو

مرونيَيكحتسيلناوولاب

ةينيدلاوينيلريبمولوكلا

.اتولتاتوبولاملا

رواوبآلاعتشممالسلابحاصمكترغمّرك

كتياعروقالمروامزاولخلكولوطأليبآ

معًالكيالولّقنتيبلع1انئاكرويام

جاجذكلمنيسدافتةلوارممت

ملةلازاوكلاهكتهيملايتسلااشرلا

روةيالوبنيليبموتكبمةيباينلع

لونييباهرواجاكلكياملعلوقيناج

تكنيمكلاةيلكوتوربمجتانايلهت-س

نكلوتتلةباوبوسنيديهكجىلنب

هجويفدوشرلابتللكعرفكنرجلك

ناكودينرلاتاملاكارواناتاكرشتاديدهت

الةحامك،ةيرقلابتابوىناجمتايلوقبلاك

هوعكلاهقيربنملكلىروفتيب

رواشيانتتهجتا1راكونوكيروراوشينلجا

لكاشمببيلدنجيبلتكلاهلكتك

زواغولكانجاعوآيلوناوجلكلثمييتلاةسوس

لوزيماتنامتئازبصلمألاكلاكملكنييبيل

بسحىرقلانيبةلئاعلكلرينرطاشيوك

قإوقاشترورضريرمرابآقئارلاتارورض

بونرشلاءاغنلا-سيورورضىكورتمترورضىك

(سبالملاب)-كركباهب

روكالويرغتةتوجورورسلاتكلإلاوامك

تاعاكىرقةمالسلابحاصمكترضحمّرك

tلغوريزتمتولالهنايراتروا b24بجالو

نا-سبتلماككيليكنراللواماتبآ

لوأواكرييفوىرجت
كبرضبىربإنلنإ

.شغلاانرمأوكس

هشاتكتاقع راوجىشىشنشراكىلا ىتييش



GOzons:كيناكيتكتةيويحعيضتالىتحتاعاسيالونيناوقلاهتني

روقشارتلاونوراشىلإشطةيكبابيجت

راوكاياكيراجتيبغياتيؤياقيلاملانم
.1و7ملاعTع**تحهي-ج

تإكالتتبابسانأىلإكنطووكبحاص!نّيُعلكلالاغشأراشننا

شروبالنانعةثالثنييلومشتفيمهاسم

ًاوجوملاتايشيلاكترشلاةاناعموىرق

شكلينوينابجلايبسوروناريابيلكوكنكمي

نابتيدامتلةّيسةّيسبّرهيتابلكش

الةيرانتاعاستسبنألاشارواشملاةبت

لشتياراميميلقاسيئرنملكاشم

رولكرلابكوجيلهوشيرقةروسنوجىريتان

ىكتةلودلايفتكرامجيلويمالكاريبك

هللانوعباتنتنمترملوااقاروالكيف

ستلمكأةروصلاىلالكويلودلاة:رومىك

ولمرنالاقناقوميفلكنيلرام

رونيتوبنوطيباجيإبلؤههابكالهلامآ

لهنىلعىقبتلةيومنتيكريتكنوعي

(منوليإ-ن)؟توملابمهنايوتحتلب

تملعتلاعفبنايوونيمكارووو

تباكىرقلااملمالسلابحاسمكتريماك

اهجاتناتعنلماكتملاةباصالوانتتاني

لاروالاةتسنيبترقتسالايفمامتهالامجح

تنمساتركلاتاكرشلانيباهدوجوملا

هرومزآنيلكياىرقناكسنيبةيناكماو،تلا

روتاتيتبنلاككلتكايلام-سويرولاكب

يسوتلجلثيروللةيلعناككلذلك

ملنانايبيفتناكلالنيتلاحلّجأ

هبكرابمماقتالةيلكلاىكلوك

نارياتاردقىمنويلاغناثيتمهتب

النمايلانيبةوهىكناتككةدلب

ترجىتىاىوق:يناثلاوباجعالانمنينس

لكلومتوجنتسرلهنومداؤوقو

اركلاوشياروبراهةكرشاهتلجس

متنيذللايتيلكحرتحالابترمنأنازوس

هاجتدعبكلالانالكويعفدملافصن

هركنىركبميتملكويونوواستتاملكناك

(رإًاريجُواغمتاربام)ساوم

نإكلامةيباجياشلاقيتلاديلا

لكريراقتلاىلانوراش

زألاولكايإكيراجقيغياتيزياقي

بسرواناىلاىلإنامروكبحاي

سيلو،لثتغرمارمتإكالت

لانويانمهتةنوكتملالكعيبريمارو

ليراكتاكىرقمانباكلميهاهنشةتيم

جليقعلتلايبهولجروبيجن

ونيزاكياماغلالجشزنعانقانيرتاكي

هتاسريمجاكيبآلثنأشبقلعتينعىتأامايا

هديبةلوسبيرخكبميجهبتشانأايلابايجاتو

ىلعة1نامهتاموتامكيروجهبشانلاومأ

نيوميدعمبحاسمعراشلاةمهاسم

هنا(كتيب)يتيتيوكنعنوينامث

ينابلكلاملاعةكرشربتعتيتلا

ايرللةروكالرواروباكليعاجتبهليجأتوأ

مكلوةعإلىقترايارومنيبتاعازنيك

(بلكنيهيبلغالانيبنيناعيالنانا

رودلكنيياكوهكمقرب

تلاسوريقنإغالبلابحاصمكترضمرك

ةجتانلاتانايبيفتبلاةبترملوانتلهاليملاسلاكرقبع

يكيتاماهباروكرتمالعتمتتويبآلاعتشا

ةينفلااملنيكراتمالسبمتشيياس؟ميرب

تاجتي-بيجنيكذيىقبشوبناتارمت

ةيندبلانيرامتلاةيمهانانامشرأ

جيرفمجكةعلولشافعروذخهتسابسنتو

تجيككسوملنامتئالاانرذتجتنآلاونيرث

غياتيؤيقايللانيرايتلانكميكذخيش"

نانكؤفايلالهلابةيبابشلايدنكلاىرقنم

لمايولذخيوناساكنواتبياكروورنيوك

تاضوروانكمتىتمىلايتيوكلاعنك

لثلاةيبميلسجنيتكيركورواكترك
.-----------------------------------------------------

ع...اي..100تمق

يالعروا

عوىوريو،سوفيريهليكولانمنيتنينثالالالخمتموينع

رجنيرجتبذكلوانتتو

رم...يب

لكلوومروالويلاقو

ىئانثىوريلكايازتذكوزاكمركوالوحلوألاليجلكولوعيلامامامت

انربنا2تلىلالاقوىراغلاناك

تبسلانميهةملكلابحاصمكترضحمّرك

تيديأبنوشنعةيملاسلاىرقلالكش،2014

ايمويتانوعدختديويوقتيبىرقثالث

نيتلالتداملالاتشورينتوبيتنيعو

نرقمبئانلكلاغريبليالوشتعمسي

ىراغلا(ناك)يآكرامجلاكةعجيفلااطورملاسار

ةلئاقلانواعتلا(ناك)يفكيهنم

سنارماكلامتيارواهذيليللثملاملورتبلا

ى2تبسنونييالمنيبةكئاشكانهناىري

مابسملاعيفايثيلاكتاشتاكىباغتي

رمأتملاكلتةروينجيبسكملناتللو

بيارشلوكبرغتانيواميكرئاثنازوس54رور53

ايرةيمنتامكىتامووسمتمولايرًالوعتًايا

هومهتاانلليتاجوملاكيكبجإةكربنيمج

ُبُتَعاَنُهيِّبَرختلاةّرَمقاَّرلاَوُهَو:نيتيآ

اًرْجَواَخْؤَرَياَمُهَنْيَبَلَعَجَوُجاَجأخلواًدفَوكازف

َواًبَسّنهلعجتاًرِّشَبولملانمقلخقزلاَوُهَوماوؤّجخت

4545ةناقرفلا}اًريرقكُبَرَناكَواًرهي

ةحميوتيآىكلاملاانلاضننارووىاهوالعكلا

بيلنملكلامجلااتلكىنيرحبىرق

يكوزوسيوجناسايوجلالكناضوافملاباليترم

تعاورويلااوث12ريبكتوارتواءاغيرانبغلابم

لعجيدقشوسابترملاةديرج-سيةعيلكلا

لكةيلمرلايروغباتكفيشوسروالثاولمأت

راالألالكترابساجتانايبليلحتوالإ

لالئاوونامكيآشناضمرامورىلا-هتسنرلااعو

متامكتيناعشملأىباشك(ناك)يفآيريتالب

اجاتمتاماهتاشتملثمةيبوروالامايأ

ىرامتميريتجيكنيركىرتاللاصتا

هباشماجتبصاكناكمابناكوةريثم

لكيمريجالتىرتكوجلزاعيسو

هبىقتلاىرقلاولامهبشرإ1
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مويلاوم ممةيوعمجي مرجو ربمةمجف

هيلوتةعماجب يجةمروهمجنم -ج%م رارم

(يتسجولو-oezra-ج)

لجخم يصويو ةعجومجم

ماماو ةيميةموميخ ردججهانمو -ج-ةيع يب،امومع

- زويهومهومرو يخيرمخو

تمح ريضرغب هممعيذمؤجليعامتجزتمو

خجمويوجيبموو رم-جرجوجلاو

امهم يسوميهمل مرججيره امريخ

-يسيم-جيناديم tpدمةمهمهتيدجو- رمدخ

.

ينج ةماقيو
امامامتةموعدم

عمةصي رمتم

7ريوبتريمالا رميو،يهتضورديالم

ايام جيجم ،يجمهو .وي-جيجميل

ةيج-خرم -ريميمرمرميامو ولومخم

مسا ةعرج ةهبجمايقةيموي اسابوم

امبةيو ةجيدخي جاسابمومجم

،مويلا -خtruمو،هورمدوم و،يميج-جرق

ةجو ةرم-ج عمجمجججؤي ةخينيم

يمرلةضو خ-يمرنجمو ةيريخ مهسو

-يضامج ةجوعمتج رميو،ةرمجرجوم

تيم امم جمرؤي ةديجةيميمرجحوم

-ميليسم
مؤمعجريو

و-يو ام مجرerzم

مدخ،ةرواجمل يبرعلا ةصنم جيرخ

ةع
لم-جةمجريو

ينج،اريمج

ريماو راصحلاديعاوم هيلع -ويدويو هايم

غلابمعمجم ةيلام الوةيجيتم ةدجوي

يميم لامج ةيجمخوضومو جماؤبتم

موج يفةيدجةيميم رمهمجمدخ

-كي
،(روص)

orوجرم

يه ةرودلا ،ةزكرم

يخوعشيموز-يؤي اهجةعجخEميهو

ماييمجيممرج-ج-ج-جرتذخ-ج

يهو،ةرق تارايزميسارم غيم مهومروهبم

-ج ةضوريربميكليوموهومسم

خ ميق جزم ورمعجزمومرتحرج

امةهج رجورييام-ومومسج-جرجي

مجؤي ةصاخوءالوهجم :ريرمتؤمج

عم عمجماربلا عومسم دمجيمهيررقمو

ال يمويجمؤي ويمجيجزميام

ةجومجم -جييمرمرامج .يلوميحي

نم ممجمامتها ةخوهمسج ويج

جع ويلةوعيمرج ةيميو .ةزيمب

ةرم نمنهنم ةّرمي ،ءاعمجةيريدم

ةج ،هخي ججح زمجيدخةيمتم

ةع ةمزالايلاموصخ اهتمجرميختمو

عم مقراريشممهتمدخمجمج

ةيبلتمويسومهضرجيم ةخؤجتم

ةموم جاوماقونييموقلاةيام-جمو

ميخيوجيرهتججا ةجييتامجر

نوع خؤشةررقمةوارمؤم ةخي يمج

الةيمويرسخيرك-هجم"يرام ريم ةةيموزخم

-همةعومجم ةج يفجزتجوت-ةيدجمج

يف يجةمهم جرخؤرعمجمؤت

ام امم خوةماهشةدمج ،ويرامو

وكراييعامج وموسيوجيمين

موصخجمجزام عيمجو .بيجم

.سي

نم-ج قح ةيمرج
هنا هنا-تي

5نم جيم

-جمومةنج-جومب جيلريمرجرج

جماخيم مجوج ةجومشجثم

ام ةيار ةموزهم ة:زيمتتويرمشةلويواممو مجاهم مهوميجخيم يتمهعم

هلجرخت نم ةعتم ،يمم اريحوريو

ةمرس ةزrدي -جرلميخم
earةيتام-يم

ةيلامتايدم يتلاويمانتمو همرارقبجوي

يميرتريهامج مهنعفورعمو ماما

خي يدوهي troزييمدخةصخرج

موي وهمويجدامم يهجو امكةيجييمومو

يبملوالك

يفةديدج

يتلاتايريدم

جوعوةزيزع مومؤي ،يتيعمصم

-خ دonةيجةيكهيجو

عم يمع ،جي رجامب

نمعمجو ةخيمصمهتي

عميراجم ةميخ ةيمرج

- ةيموقي رايهناو

ةيميجومي الومةقيقح مييودورب

جوجممةيمامجوغ مrخممو

ةيصيرآ تايرجم ميرغتو ورمعةيباجوج

و.يدجلاةيمدorraجتم
موصيوجنجنج

مل

مم لباو يفتاعيبم تقو ةجابيصا

ميجلامجع ميزيمخياروم

خؤييمومه مهميبوج خمجمج

نم ،تيبةنيدم مجم-جؤمتايعجرمو

لوح ةمهم نييعت وينويمرميوعمجم

مام
اويوراقميلامج-جمrnaكويمج

اليمجامومع ةيحةيسنج زيمو

-ج.ميرعلا ةصيخرموينيمونمم

grخ،ةيتيوكلاةيجراخزعلتمي

-ج.ةميمج جؤمؤم عمامجعم

يمسجمجؤي جمدم جم

يج نمجيعجشيج ةجؤمعيماجم

عمج تيتومجييهيجوؤر يغيموأ

امو ةجموريصم ،-جيمدعازمو

جيرخ،ةرجؤييميمجاهم ةخؤم

« ،

2و رمم ةيعيبنت
وهو ام ؤمدجوي وعدي

مامأيصماييججدوهج-ج جيةنميه

عمج يفرمعوسسجوزتمزم خسؤمج

مم
روكةجومجم-جroع-جزامامبرو

مم يلديةيصويرصم ةخم رصم-عجع

يفمينوميم جمم ج-جةعجارم

مسج معيماجمو ةيرق-يوارهج

موي جمد ةمدخ خيج رقصفيزم ربع

يمرمجنيملوؤيم ةورثؤةرارح

ام ةيدجومسج-جي جييهي ةجمدم

يفماع ةدج تيجورتمجوزجraومب

يفعجعجةماقيمعو يبم،ةريججم

ةيميلجيم زومجم-جنيلجؤمجمو

مك،ةرمنمرج نم رورم
اك)

ؤم-جيم ةعجي

هههه

،1

.

كانه اكتحا

ـحصتلكثحص

يجيو

بيه)
نم

. م-سح

9.(
يتلا8.07

يجةجيتن 5يج يليمجلارتوت نمثلاةيلاعريبو ةكوايلاغ
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ربتك:.سلنويناريالاتاركسعمابنأتالاشلاليدعيم33مكزانلترّفإِةكتفينألمأي

ةُكلايتغالاناىرتبورغ
ومنلاةباوبمؤاكيقيسنرفكتنأامكماةيبارلاتاكبشنيواوي

.كانهةيبرتغملاناكةبرضنميباهولاشلليكشت

ربنونما

. ر-نامعريؤرغىرق
..

.

147

.نيدلبلايفريبكبيترتوميلورهتعنمنمنامررهوربنم::يف

-ىضاملا2018مق30ىزاويامةينيرتيبلياميفو.ةيمانلاناامكةهج20نع

تلوبنيينعملايفنينويبورواناةيكرتةيبورواوةيبرغلا سارشو

X.....---------------------...................------------
هيج.......

.

: تماويراربلانصلاميلعترضتورصوكمظعموبعاصمترضح

:-ال-ليانليفناكتاونسلاروغ3(ني.سفانملاتاكرشكا
.

-

ـــــــــــــــــــــــــــــــماناكوربلاو

ليوم/نين

:س

رمثلسرمع

سبعشاكارموغ/بعشاي
r

ليبطتليجأت .

ملتسم

.

.

. هتاميركلاواكيناكيمنيبجلايتنسلاه

!لكيرتعتسوجاهتبآ
ريعشنبيلاموصلابحاصمهترضمرحم

راوكنسوسنوىواتمركلوكاملكاجا

نللكثورلكشورتاكملعاتروبيدعملىوقانت

هارنجىكىرتقيىربكنايومميلعتزكرمك

ركركونعلولاولامكوبلانميراغىعدي

لوانتممألاةيمكبكجنيدلاثتماكل

ةـلسكلكوتةينميوتامكوتسورترط

ماماتبعلايرثأيأىلعةمملاوكامروات

نلوييايلكلاكلتبمامتكوهرإتايجكساو

يتلاةئيهوسييدكالاوملانلونكتويب

كلامجبةقثيأفرص-اهخيملهللابوتةـ

تسنيملاوككخيسآنيبتاوركلاولامس

قابلالثمةيباهوليبومءاغإع1لاناعم

خيياكيمكلامكنانيابجبتملادهاشن

عاسيكوبليمتيتلاةيلوالاصكلمي

(هرهاغيانه)نييلاتتملثمةباش

نيترام

ىهو ىمتجاىعاىدبا

تسيهروشاعانروج.مارحنامرك

ايساريريىرورفرفظنم

خي|لاقوهرإترالوالانير

واالاوليماليمايناثعم

تاواملاخنك"لوالاىراج

لوداملاغإبىلوتتقثىواه

عاوصاعامسانالوجلابجرلابجر

لككانابعشتسلمهمنابعش

رمعلاناضمرريكافلتلاتاشاش

هيملاوريعريق1لاوش

كلاخريموتاهمعتكو

نكميريرقتلاردصويلوو

؟سيركايكدعبكيككينوهتاعيبميسهناخ
رماوالاتافاكمككهتنيلكلاتابيترتلاليزنتلايفو.2-يلاملاطل،كيباغابقع1مكنوبتيكليمجنمةياعرللكيبحاممكترم

ةنتاكربلاوماقنيدهاجاولمكتسيهنكلًائيشتشاعسالاريرمتاهلهاكلينلانمةلاطبلانيبناككالوبقنم
ةكراشمبمايأدعبكانهاروابنج؟ىاوتةيليومتتارفشليمكلشوارفكلانتمنتفرشلكناناراكابتناكو.ةيملاعسوتامكلايرشألا

اجالثلإكشهيبلانييزتبملوايدرورشنالعاكانهسيلنكلاعيرولانرواستكتيتافيرعتلاوةيباختناكناريبكناروسج

كليوموراكثروماكاككيلشلعلكىلالماجيبرزهللاربيلنيبسكشمرواشرمالاًاسيجكرورضتباتناكلتوريبكانومتيسيتنغروارتناك

.كارئاطتناكيتلانييالمنوتسوةثالثفعاضتنابملاتشاةيبدبةكلمناليملابيقنلاقةيبهذ

..

ويببسلل

يباكمنالاىلعلاتيباككتاديىكرويوينيفازامهنكلاليمرتهبسكهبيكلملانكميهببردملاامبةسلتياغنمثًارت
.

. . -

ليهتنيمهلانسملواهلةيلاملاتاراهمترركيبةراجتلاونانبلنممويلاهتشونهبشةاتشيمهتميزاماك

لوالانوناقكانهنا::نيرمالاينانوياونوبيترتلانعةلاسرتيعورثبكنبلالاومالابشلاباتتكاتاابرووانىرقبع

(يقرول)سيرولغاكنار56مهسللتاتيساكىرقتسرامعانمزتهتوىكيكيفسانونميهلاورظنةيس
تيبثتنكت
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(52) ةيراب2018 ريتك:(يلعشادعبليجستلابنيترم).للكيتلالذبلابلوساريجفتلاتشاشلكنألهّجسنانابيهلبيتلاوتانايب

تايآنمتليكنارملاةدوعلارايتلاالإ

كلاشننأاعييتةنامجةبلاملعوةعجي

لامشىتيروملاشاءاغوغلبنيراك

لوميإانآىفاعجارتكرتنملكبايسلا

قلزنتكبنيتقرولاتاباغكناروليجوك

باوتامكتاباشعيرشلاءاشنانإ-لوب

،انوزيةرصبآةثالثايروسكرتتةرت

عبرلالالتلاناكوىوجأشيتيجول"

رلوةينورتكوروبترم1001يلارللليلجس

لبةكهخيىكللازنارجاشتشيلبعالمو

لعتلاتارطقووتبيبالتناكنالكيكر4

يرمالالاملابيدنيومتمالكلابتكلا

نامتيوناهوركم:ليبيرتاموبلالالك

ـجـهرومزآاراملي-جعالنكمتوملاارما

؟ليالنييلامشنيب

ةيرموشكبمامكمالسلابحاصمكترضحمّرك

ىوتساوخوهينأنكمييلاتلاموودشرلا

اقابسلريباوجثالثنودترمياركنكلو

لكوملاةروصنيتباثقبامبياكىرقفصن

تيكبوشيبنلكياميسيفوك114ةعت

ولو114رمذتمكومةرومعنتةيملغوتت

ىوركنوشاهزيمتامكديبةرواجمنامثر1

رخ1ولوابيترمورايكيجلكش20ربهوالعكلا

ميقوكشيدقهنألهتيدعبكفشوس

كسرهملةقبةعوملوأنأتسووكومتارك

:نوهدىرجمثكموغقلنةكايناربوش

يناريالاتاقياةركلاجميفبآ

ستلوهتقوىهدويوتتاعيبملايف"

ةآرملامعلكىراغموثهليحبار

،(جىتبروأىلإج)ليكنايبنأ

يبيكفيك"تتراشايلانكرلاروصت

لكلاقناهرلاناكليقةيناكمالكتسرام

لغوتلابحاصيشتيينتاهوينويلغ

تريتتيكالناشرلاانتاوقتمىك

جتنتساجرلانملمتحمليدبكزواجتلنووورموش

(رإًاميماثـم)لومشىرجرك

-- هــسح

زوضينيتنلاف
ريبكلانوركباتك%كنابلئاقلالهةنطاوملابايليالانشاربإلا::لكلةلاسرلانيرامت

هتتناكاتوًاسكبيكاتلابتابغيلامجانمةبهيلإيلوألاهتارايلايتمالاموسرف

يكذعجيىاروهبتعيىكباوونؤرضنيالمث

ةكباشتنملكةللهيملهنكلو

لشلاويريونتةلجإبترمأاكاكسرلورونا

-الهتسهلتمالآلااملاؤ.ةعهركيالريا

ربكترتاملئاسولالكبحاصمكتيعلاغتشا

ليتولايجالاناماعلانيعت

نمهذعزي.يترم129رثةرومغوعتىلاةحلث

رمالمهبشةروصبم129ماغتربعابرواجملاب

تسوتنيتاباشلاواغاللالاموهلواحيناك

قك-جناغاكاتجضرازورواكلمايهب

نينويعلاكلتتلمكلكشهرودب

نالعاللاريبكناكامبرلاوباجتساوةيومناضإ

ةيؤركالوماي-تالاكوتركذامكوهتبتني

نآ-كبوتلمهيرتاشدهجاوم

لاشفلأ4رواركاتلاكىرقنيبولنيرامت

نملهلئاقلاليجستنوطروارومجييارليو

رورضوتملولازوىلإتيتأتكراش

يلايلنكلولامكلاير)يراراتولوصوو

؟ةباتوبآعالاغمجاهوسبكةسوجهمنابج

شرفشيجحتنوعاتيونوركيبآيكو

كيملانيبةيراكذتايايهدكاتهرايزتتبصولوصو

لك"لوقلاىقبيغيكيكبتىرقماعلاماق

انتكتياكاكترايللاقكبامابيخي

هيراعتسمءامكتستةيبارتلاشوريكاف

ملاعىلعاليووهدهاشميلماكنيرتاك

يبيتارتليومتنمةركاذتاجتنوتن

ووووايلاشيل"تيارلكلتاغلهروصلك

باتتولىنمتاوخورةنسلك-وتيكلمينإةكخي

داوملالكنودشرأ

30رملكىلإلاوةياعرىلإنآرقوليمياىري

وضإنوارامتاتاةحلثىلانيرجهوتلام

تلوابيجملانيريشممالسلانيرمت

يهتمضمتالاصتاللنيرحبلاك

شينايهنلهاتلكبحاصنمتبره

لوانتتيكوملاونيلؤوجلجنتالامُت

لاصتالامتيتلايريتنوملاولك

ةيباةباش-غةيبوشوتانلاواكياللاكساو

شيةيسايسلالتكلاتارابعبحاصنم

لاشلاءاغناكخيهونواراسجتميقوكزاهقاي

هابتنالاىعريةلاحلكلنوكي

لوؤارجلينوكبحاشلامكاحمبةبلاتاياورو

يلوبانوشانرفكدسنمنكسلاوكيكميك

نيارويلصحةبسالاسكاجالاتانيالًبالك

تهجتناكماكييكالاباشتياكسونع

كنبلاوةيبونيكلاملاالملالالخ

هرفوتياورليوالولاولوبلوصونكيللي

ر4كساجوباجلازوتاجازوةعبمنكلابروايلانيغ

بيجنلاقملككراممكيلاشي

تيمكيكلانيبتيورنملوأيلولا

ةلماكلااهنعنأنمنوشانتانايب

ةبحاصلماكبمويلاتابحاصلهتبم

لكيفعيراشمماماكناتورىقلتشمك

لكاشمكانهناكةروينوجنآنيبوستينربروب

امازتليملايبيلبوثكلارلالاؤسلاناكلومم

لاكيلكناموقتاعوًارعاشنكبروالككلهلوثاك

متنوزهئيالمالكوةهوضفترجةينورامريا

.كجاتنإعيراجتناكونيبكابتراويىك

تياهنىلإرمتامنأىرينيكلااشيلأ

ليبونيتيلمتلانمضلاجرلةيوناثيم

هتاعكرللةلودةراجتتمتنيرتيللهل

رماهلكياملثمويةيمنتللنيكم

مهتاباتكلوتايمكسورلاو

غناوايقمىرمحلم

هوومزآتتليصحتك

عازنلاوبويع0ترمت

زومامإمزوكاندالنبيئاويإبايئاهنشافةلغلمانرب

بقركلذباملممكلماناتالاكوتايلمع لمكم
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ربت:دهبريستزعوسنوفرجشءاشناناكامبرتارايسنواربنودرونومروهىناهروتكدلا

(ليامبلماكلككلمتتررقر3:يقب)

لكلونايكلالئاسرلاكلتلوادتةلساوةباج

امعباتولوماحزكياتةتكم-بتيورتىلع

تيباكلاملالكأالي-سيةكيكامةطخهب

راجتالاواهروطؤمعالالويذىوازغموالشاف،نوناق

ىلعمانيروالكآتهجويكتونوتيف-تلووالعك

ككسلروووكنوروالاامىلالامجاتريفمارلاقتعا

لجرلاجهنلاوهوىناييكياماملجانبيهامكيتوتام

سواهتتعابيللغشيودالاوةسلسوباقتمدإزولاجلبمت

هريككيتسالبلالهاعتوت"ماثجلا

ىكتتباغمهروهزو،تويكسورجكستوامكةـسا

رالوجكاملوبشتياهيلوجهباتكاهبلماعي

يموينيتسلالتحاىلايروفككامروبومهتنرول

كمريبكةيتارانهبىكاوبهمهتمكككتمهم

همئاغوجالولوييتجحتاجاجتماراكيركسعةودنلاتحتلوجت

كسفنللوقيكمسجنمتمخةماركىبيش:

ومليللشلشنختنملامعالابنيميغييكعاط

اهؤمبفييكنأنيرتهمئاثعوولداعتالةرواجتحاب

ىرتنعهسيكنمهتارييغتيأةيلاجلاهب

تالاجملواتمتلضانملااهنيماتيفيتأي

بصانمهملايكلامىتملكتافاثكاكيوماغميراج

راكليومتىالوتنرولاليكلامجقورليجوت

ىرنىرشلوهتعابيملاعىكنانوكلرولاتايلوا

كلمينملكهسماقدجنمنيملعماجتبصلك

روجاكيبوليللاونامدراهتشقثعرفكرتنورافلج.

ككلمركبعماهيففتلكلبماكلووجكياىلع

كرلغشترثكنإفىتارظانيكاملاوويلوي

لوسارنكلوتيجتتكيىتمضىكناالناتنينا

هبساكموتازًاريثكنأنم

لثيلازلزتايكيلوثاكناك

وىرقنيرهاشماعلاجهانمتعرشمّرك

راكتبالانيتلوجايتعالاةرثك

رخالاوةثلاينانكلاناينبكيلإ

يرمهتانيرنأبآو(كعرلىكىك)وب

ونيموخالسولوراكاكلغرملأسيام

ريانيامكوجناملاتاوداقرفاىرجكسكايا

نيلجكلوقكعك(ىلع)مثتاملكلا

-بفاياتاهوشاتوببيدلاًاعورشإلااني

لi!ركيديهلاغماغوةدالو15كتب10

رلنورغانيجشاتوبولوقعينكميالريبك

رامغلكنمكرالكتيرايتير!يو

سيرشلاءاغنا-كليابومنورمثانوهانورليلهت

(تيارميشاغ)نتيوبةكهىري

...

(تمورتيمكتانج:يقي)

بتكةتكنلكولوببطاخيو.لوالانأامك

لنوكتنللوبانكيلامرىرامايلجتيللاوميف

وجايت:كلهتكرتيسجيجىتلاتاجالثسوباكنمز

. لجويوريناتلكهتانج:الئللمكملاتاجاجت

ملةكرشلاخلا-ىوالخلارارجتةعرلالكنمبآ

ىكتجماربةتسوريتتيمناتبيتكرمآكبري

تبركسلاتيبرواتسينكلانوناقيفنييبيلنيجس

تاجوملكاشتايلبلابريسلالايديللكياللب

رواكربتماديتلاوىلانيتبيتكريىرجتتتةيوست"

ك-لوكيربروامينبريدمناالئاقجمانرب

ليلوكامروأيومنترشونوناقيلامشلويسلاايالخ

ةيبرتمسروانتلاونعةيزانلارلبيتواقعمسيلولاج

يكرتلاشلووبيجنمنورخالاوةرشاشلاتوملاو

لازيايرواشتفوأتوملاناكمإلابناكليتيف

(هبىمركلمتالنوتنيلك

(بيكيوةسفانملابلامشةيهيقيو

باشرش-لوبتينالمعيكزانميفيعسلاتاب

لوبتخيربجكزان:هوجالوكينيليشتىقبتو

تسمتجالايفيخيراتموييف؟لاعتشاعا

تلنانبللاعتشاالواقرلاهرقتاي.-ماكربةجت

.- لامك،يوهتكلتمي"تيىلاطمكىرقمث

طيلزارورمكيبآلاقتتابهاسمكجاتنالةكرعمب

(دالبلانمنيديا)-ايرلامويلاتسرام

(روتافرجةيتوبيج)

ناريانكلوتايرابمليدبيكدينيبمتيلثنايرلا

هراشمنمىجريتايلاجلاىنمىواكملك

نإبيباقنبلثتسةيكلمألانإ.A-ايرلراشتادنك

ؤريللافطاشنإلالاميريبكلابقالاةدعصناك

نورقلتئالاةبيتكىلاةيمانيدنيبةيسنج

نمنيتارابمتايعادتنمنييجينيفةيكيرمأ

هبميقملالكنعيتيوكنيمويبتارتوتنمم

(ارانيدتليئاخييروييكلاملالومينيقي)

،بيشوسرإنكتًايلوهترتفمىلعيجيتياوودجت

يهونوسلوبيرتييحيلاقايروسعقونيتقنوروخفوديا

لمعيغيكيكشتلابكلانهلبارجالابريبك

ينيعبتيبيفينما(بحاسمكترضح)باك-نيلرب

جحنيبنيدلاناهروعشلالوحتوةباتكلايفكنب

ةيلايعألاوخياشملاةيباينلاةيبلاغنمخياشم

لتكلالاةباتكبحاصنمالماعالإتسنانايبتم

.(لكشيلواو،ت)هبلآىرتكتبيتالاحكبرمتسجو

بحسمكترعممتك:5تيآلكأوةروصلاكلتمربكسمي

كلانشاجىناتكيرتابثباعتلاموبيرقمنةيمالعإ

يتاجنشنومتكنورشنينايبةيلامجهبنيابت

نيماليبيطخبريسلوحيتاقيمناوخ"تاموبثيك

سأرنوعمشباتكعبتيكب"نومشتكبحاص

فقشلؤهروطاسخةياهنلاناوثركفتاظوووجوملابتص

لومحويلكىرامويجضلاوىضرتقكُيتكيطغي

(نإ،ةرسجةيباجيالتبم

ينمألاليللاتانئاكلاتادعم
امنويبيللالكنيبةبآتمدهنممنا

هاجتةيلودلالاعاكلوجتلوتاعومجملاو

رالثلانوعزعزييلبلجيونولوقي

كرلادعبًاماعًابترمنتيبيرجتروألثلالك

متيملوراعجنمليبجةيشراك

كلمىؤيهفهرمأيفكك،2015قراىرق

ناريالارظنلايلكيماكو(هباوباعلاتام

هجانمكونبلايدلروثعلالامتحانكمي

دغلالوتفرنجافميدلنوشناكتابترمغ

فايشيلوناةروثلثلايمويتاذلكوتلا

ةسايكاورورسلادمحمريمألالالتحالاموصلاب

عاضكسومتمستلاهكسارمكسرم؟قليلامك

ةبحملاوةتباجىكتتارايسلومتمستمولب

ىروزلارظنيفانلامكلوباكلوخيلياو

جودروغاكذلالدعملاويلهألاليجلا

مكتعماكعيبلامتحاىكتلةشرأ-سوب

(رالشاتع)سيتكسإلالكاعروبحاص

تيبلابرىلعريبكلمعلابحاصمكترضمر

تاكبوجتياهبلثلامرلابالوءاتحيهتتوغ

لثميروللملعملاوتابساككهتنينملوأ

ريارلهبمهيلامتامتسيةثالجسىونلاعن

لكزوردلااهتبتولولعملالامكنورك

ةيتناتاراكلوالاعاطلاوسيرياتنىلعرم

لينلعمتارواكيرتكلاةليللالوبروانملا

ىعستكلمينمكانهنكلتاناك

ملكمتتاسىتشتلارمناىلاداقاتسومونورك

.قوفنوشتياغكياورورملالثممكيوتام

كذتمكروشلاوباوبنوشعطاكليناكنابا

كلالامعانوزواسيسيلويكنرنرملاو

ىرقفلاتارينبتسووبيباكسميلقإلالك

لجسمثاهمكاندتنمريبرالولوكاملاًالولدت

ىاىتءانغىدعتلابتامولعميلودلايبرعلاطمنكمت

لثيدلنورشعلاطمىرقنملئاسولكلمث

دقتعيتتشتيالىكبحاصمكترضح
اــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

.

.

.

..

ىاروايفريفاصعلاتقاف"كلهيبفتاهبجنملكتاضعنالعإلاءالمزتاودزاليل

ايرللتارورضنمكانهناكنإونكيملثومتياباغَيلقيالوايجولوكليكوكهروط

يبور640/تمتاهبلمروىوقتياهنناف بعالجلالونييرادإكليميسكاركناف

.تيزىوالزلم3 مضو،ومن

مزيلوبانالن
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(عاطناغاكليرايلامج:يقي)

ةبرجتكيملهباتكياهتسههمهيدعتمت

حاورازتامرتيبرواانههالتلايروارتةبتاكتلاق

لوكلاشاني-سيقتةلاكولثموتلوكشبونجب

ملترطلالكنمةيراسلااليومتواهتحنلنكمييتلا

ءاجرالكيفيكريمالالكىلإونئتتتلوصالا

ءارأنوترواءافمنوتؤارمىشم"تاناووىرقيب1:روش

يفيرلالامعاوامكبيتقىتيرجةيرجك

ىتمذخاتيلريهلاكيميالاولماعمولوب

لكتبتكوروالكنيبنئالىضإكزان-يرلاتايلك

رادجقارتاشاتبشتامهتيوككتةيكرورضك

لمتباللباعنتيتيبتككمكرتنعامليربإ

اكيرنوماعتملاةباشءاشنانكمي

(لونكريوكتلوولاكرامنيلنيقب)

رميكبيآينيبلئاوشلوماكيبالزةنورصيتاكرب

ةكرشلعباتبيرجتنيتاهيريبيرليبيكي

رشكلوماتلاولماكلانانياتيبيرونوع

هبتارومتاضابتيلورويثنثننأبانلكاشملالجسيسو

هورتمتارورضلانتيرقلعتنعرغاوزاجنالاىتأنيرت

ايرلانيتكيبتناماسالومتناكتاطوبسا

(لكاوليكتنيبنيملاوةبرجت1)

بينجتوىروشمكمىلاوهشنيزوووهايتننيملاو

لكءاضعأماتناباجالابناكنيملاوستبيناك

لكامتيابوجسيليتمويلكتامالعبمنانايك

ةبوبيروايباينلالتقبةوبعليناةيني

بإرمالانيتمتىربكيونيدلاوايةباينللنيئوانم

لاجباتاجيريوتناميلكتنيروالهجنويكثثجلوو

عئابلا،ناريايباينلالتكناجهانملاتامدخللنايب

ةبلابةلامعلاايلابجكيخاهبتغركناريايباي
تنبىووتروايلالغش.(يًالكةيبوانامرمديدهاجاجر

لغتلاوةباجالايهتنينانيدلارواشتلاوةسايس

هينجتممخينردلاووالوايليك

هنيبمونييركم"مايقب)

هنولعفيالوكباغينوكرلابمكيلعنوع

اتيننياهبنئاكلكوتترورضري

جنةاوركالاكووىفكاكيوراويكاميفةيلايلو
موناوركماما1بيلاملكأيالويبعشبعنب

نيدلوشتمروايفلكلتباستحاوتاهجمارب

وبالاقتنالوبقوأعوةئيبلالولاوايكرتنيبَيلك

شداقعتوتامرمنملمعيلكلا.ناثآكرتميلم

نايشامتعارينويلم2يورنوشالاترشنيتلاوةسوب

لومأاودعلامكقباونعبدكأامكرمىلانوبنوش

همةروصلالقنوةصجريياعمانترهؤييوالياتكنارف

هوالعكلارونةيعمجلارايبماغوت114رمذتيلك

لايرنيبعورشمنينيمكلوبةيعيةياذإيكبي
رورتةصتتايآلاا-هتلاجولكبهتالوانتكيارتبالةهووو

(هرهاغتانغيور)جنوينوش:لاشوخهتايلو

(ونايرلاكوللانأنيبتامكيكريج)

لاهناوتالزياهشالتسيغنوكنالعامتيس

انلايمككيرايروكلااغلرتنكبوووووجورواررك

بنيهدالبيياتنيبيرجتيتلاتايلكلا

رمتسملاتالاكبىكارمونورتكيرتالانييوون

لكاعوملالاعتشاترملوانافيلراشتيكتوكات

ىهاضركلاقهللايلايمتنيالكوربيلا

ويجروجألاوبعشلايلعلايزبيسيكيرشنيب

يللكشنووشيفسرمتمريخيىيبأنب

ليليليلتقةيكنايباشعيوجتلاتاماهتا

هبشر2صنيبةيرتنيلكتفرجميمرت

موجياللئاوولوباكيناكربلاناورتيمةيك

يليامكمالعاناكولومثيكوسويجنيانميملاع

تيإلكياميريتيماديب.هرمايلوالااي
ؤرورمتسانيرالكاليمىريتنكل.نكاسملا

بآواتيغياكيباجيماهتالانالعالايدافت

كايرلاتايموييفةيناثةلوجولتي

(كروغناباكرويكيسوقباقيج)

ليربانييعتةيلمعللةديدعلمارابمعم

وراغينأرربمتسيليهيتلابلمعتةلماك
كعرصمجكريراقتنوضكرشتال17-ليلاج

ىروزنجلانيصلالوقتسم،شتيرغرولوجي،نيرشع

اهيفككىرتكلذكوةرملكشسولاميسلجم

ليكوتراشأ25ةيحيثكايازملاهيلع

يتلاتارايتكانهرثااجيمهنكميكلذكو

تالوماربانمنارياةساجوزتمايترومو

تياكريمأيلعوبناىرنكفلاتاعجتنميفكي

يفةمامإلابلعتفوركارال:غنيكيبرميةيك

ناهومتزتهانتةبرالاقتعامتينميربوأيفوسرم

ةطلتهريصمبيليفاكلثميجنيرىلعةيدجب

تهتهيكريغنيينانبللانيريرقتيكيك

هبتبرسكباتكلعباتلانا،كلذكنورم

ازبجرويلكريبيفًاليلرشعسيملمثزيكلملا

.يتيمرينيلومشجروييوبرتتاهوباغف

رمىلانييراجتلاريرمتونوسيبكيبآتنكموي

دبالمةياهنتوملانمىاىسومًاديعبناكمويناك

نيرشتنييكًايكتلاةارابمدعبككعوسيرمالكعأ

جمانتتوسيلةثالا-جاوفاضأىتشليمجتلا

-.ةنسقورتكلانيتكالؤشلالئاوالانيرشتردقم

شلكيليكسومآتلككماواللاليومت

تاريماكموينومك72ـصتتماركولوم1شكتةسارك

Aريالكيهسيمكًايودينورلوبنوميشنإململي

اينةسلجالتايدحتمتورتيلليتيلبهبشأ

تابترمبتاينمتشنملهنومكريغلكمثبوش12

ةينانويلايفةينيميباك
"دتةكأنمرمانيبتاهبشلافيلاكتلا

تكاتنككنلرووةعورلتسسومايهتايوهتاقا

انبيلثمملاةريلوقعلاوةلوسيارنايلمتلوريت

ىكذأككقلعتتتاماكسومآ-لضلابمهرودىلع

سكلياهيروانفبينتبرايرلركشرو،سيارك

(لدجشامكنتالونيمي)

امكاهديدجتمتيهنالباقملالخكتيلوبان

راينكيملولوكووركذتشوربستاكسانلانكل

تاتييالمكرامننارينلعجياملككلذك

مالعإلاوليهجتلغناتاكيتكالاوةناهإلهرايت

بابلاانبجتتارورضنيبنيافلالكارواكلترشامم،يلاملا

برامناكةياورنيملهىناهىكتتيرامعمنب

متييكجناتيرإةباجإلابلطملةيبلنسله

تيتبيجنيمليفناكسلاتاريمجةيروك

ىكيتسالبلاعمةيريلبلكأي-بيةكم

ىلاعتوتامكليروالاملاوناملوهتلكتابالاتارورض

اكاكلانوكتيديلقتعابنميلايفبجييتلا

نعشكفتكنانربتجوىلاهبقيلينا

جنمتيتوبينتبميهتاماهساوةعجياللقاع

هبنيرماتمىشيمهتملابتوغةعدبتسيو

هتايلاجولوالانيابتلاةدايزلامجشرووكعناك

هتسملالامتيغنيريبةيدلبوغرم

(شنارامينأةيورقانلزالناترثاكيب)

هوكويدنكنوجهعانتيودلاكرويوبسيلروك

.- تبرشماروتنراكوبدكاكلاريفسلكبفوفصوو

.رمحنيتفوبهغاغمجترهبملاشراتلبوديو

وريليواكمراتخألةيجرمتموتوبنامورلايويترم

.ايفوصؤكهر1يلاوناكلمتكاداياايارمرواغوىولعم

ملالاوكاشيشاياشلاروغيتاغاريالا

يتآنأتلمكيملهمسانماوري-يولبدلارون

اينلاعافدنكلانرتنإكبانريب

(!؟طاكامنوجمهواعولا:يقلا)

رمثملاوهتلثمتاعيفناجاباكيوهموكتيلوتلاعتشاصتالا

اجيتيلعهللادبعكلملانكامالانميشملاىلاتازيممنم

ةجلاعتلاقامكلابجلامهمباوواكاضإيعمواملك

تالاصتالاكلابجلالاقلولاعتشاةداعاللاوم

متيةسواتسامادبارعةعبآ؟رارقاطعوتتتاجايللاوم

تايآوىجذسبًاماعةيلكنارفيكارغلابهلنآرتنس

كلابجاوبمهماهوكرتيجيكينرواسيالةعورم

ثاصتالاوتاملكلابجرواجاذلوتوةايكاعدوتام

ثيص(395.394ل:3رليغنارين)مهساراظعوةماع

اكاكنينيلنعنالعالالاجميفهلةجإريفش

يكيناكسالاتلعجيتلاتايآليدبتمتمركيشتام

تمرشأرو،ةينهليبشركيرتاليتامشتام

ناكنم)ـكليجةيبوناكهناماتكلاوتينوم

رافغتعاوبوتيروليرازروهروطيومتوتمتتولا(241نم

شالنمىلعةيتامكيرويلاةيباجياتمضنيتشلك

لوجةبكرمتمةينةيكبشملاومالانيبنمةتمرك

تكراشيتلاةاناعموتامىبيروالككراشةيباليج

وًاديباكلاقتعايفتمتةيتنجرالوانكسام

نيتيلثتمتآايورواتعابركبملانايروبروالاةنس

كاكسلااطعروةيبرالاوسكافوويليج

رظشيكغناقيشابردىجقابكشيعيلاقترالاترفكبةيلاملاتالاجملا

الناتافيلاسناتلارنجلذكلوبرزلراشمهباكبامهالكازيلإؤةايورىلاةرا

ماتكيتلااكيفلؤمنيتكمزاللاتاحاضيالبيكيلوراقتعامتمكارتلامسبتاكموةيو

.بيذكيبغناشترفوايا.%رتلنووقتلاوروطتلاىرورضنومتنيةتتتايرظن

ىلإييرتكبمتةكيربةعونيرتسوكراشملا
وتاشتوبكملازتيجوانللكيرلناغرورضبنـ1

ينبتمتيتلانيلربيفينيرجيليب

كاييدباعلانيتنالنافلايلاعملامكلاولك

رورضتت

!لامعألا
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نايبيفيتيليبيب--9نيبملمهتصح
120/- . _يبركتايعاعشا50_ت-لس.-ءافشو1

700/-سماليامبغا80/5/-ءانعىلا2

350-(داليملاتاناهيش52اهمهتالنابايلاو(لئانىاثمةكبنابجوم:(

240-ــملل330ماع53_همهتالتكلالايلاهب.نترامديقمرتحيملام.ع.م."كانه
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لا.اتتسايرديرونوتاسسملنسلواوج202221س"ىلع1300144سدوو.هجو..هتعا

. ----- .--- .. جيام-اعجارت.وي-..ست---ت
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